Република Србија
КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ
ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ
Број: 401-00-00194/2021-01/20
Датум: 5. новембар 2021. године
Кнеза Милоша 20, Београд
На основу члана 10. став 1. тачка 5) Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“,
брoj 73/19), а у вези са чланом 144. Закона о општем управном поступку („Службени гласник
РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење), у поступку накнадне контроле, покренутом
Закључком Комисије за контролу државне помоћи број: 401-00-00194/2021-01/1 од 5. августа
2021. године, Савет Комисије за контролу државне помоћи на 97. седници, одржаној 5. новембра
2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I ИСПРАВЉА СЕ грешка у решењу Комисије за контролу државне помоћи, број 401-0000194/2021-01/18 од 1. новембра 2021. године, на тај начин што се у тачки I диспозитива речи:
„Министарство привреде“ замењују речима: „Министарство финансија и привреде (чији је
правни следбеник, у овој правној ствари, Министарство привреде)“, а у тачки II диспозитива
после речи: „Министарству привреде“ додају речи: „као правном следбенику Министарства
финансија и привреде, у овој правној ствари“.
II На основу овог решења, исправка се врши у изворном примерку решења из тачке I
диспозитива и свим његовим овереним преписима.
III Ово решење производи правна дејства од дана од када правна дејства производи и решење из
тачке I диспозитива.
IV Ово решење објавити на интернет презентацији Комисије за контролу државне помоћи.
Образложење
Комисија за контролу државне помоћи је, решењем број: 401-00-00194/2021-01/18 од 1. новембра
2021. године, утврдила да је државна помоћ коју су Министарство привреде и Град Врање
доделили кориснику TECHNIC DEVELOPMENT doo Vranje-U LIKVIDACIJI, са седиштем у С.
Бунушевац бб, Врање (МБ: 20862467), за реализацију инвестиционог пројекта „Изградња
фабрике за производњу обуће“ у Врању, додељена супротно одредбама Закона о контроли
државне помоћи.
Након експедовања писаног отправка наведеног решења, Министарство привреде је, као странка
у поступку, дописом број: 401-00-3572/2/2021-12 од 2. новембра 2021. године, доставило
Комисији за контролу државне помоћи сугестију да би у диспозитиву решења требало извршити
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корекцију у погледу даваоца државне помоћи, који је у овом случају било Министарство
финансија и привреде, а чији је правни следбеник, у овој правној ствари, Министарство
привреде. Према наводима Министарства привреде, ову правну чињеницу није довољно навести
само у тексту образложења решења, већ и у диспозитиву, у тач. I и II.
Одредбама члана 144. Закона о општем управном поступку, прописано је да орган увек може да
исправи своје решење или његове оверене преписе и уклони грешке у именима или бројевима,
писању или рачунању и друге очигледне нетачности, као и да решење о исправци почиње да
производи правна дејства од када и решење које се исправља, али ако је исправка неповољна по
странку – од када странка буде обавештена о исправци.
Како се ради о исправци грешке која је настала приликом израде писаног отправка решења,
применом одредбе члана 144. Закона о општем управном поступку, донета је одлука као у
диспозитиву овог решења.
У циљу обезбеђивања транспарентности у поступцима контроле државне помоћи, Комисија је
одлучила да се ово решење објави на интернет презентацији Комисије.
Упутство о правном средству:
Ово решење је коначно у управном поступку.
Против овог решења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор подношењем
тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од дана пријема.
Подношење тужбе не одлаже извршење решења.
За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом о судским
таксама („Службени гласник РС“, бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др. закон, 9/2002,
29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 и 95/2018).

ЗАМЕНИК
ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ
Љиљана Благојевић, с.р.
Доставити:
- Министарству привреде,
- Граду Врању,
- архиви.
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Република Србија
КОМИСИЈА ЗА КОНТРОЛУ
ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ
Број: 401-00-00194/2021-01/18
Датум: 1. новембар 2021. године
Кнеза Милоша 20, Београд
На основу члана 11. став 2, члана 37. и члана 52. став 3. Закона о контроли државне помоћи
(„Службени гласник РС“, брoj 73/19) и чл. 136. и 137. Закона о општем управном поступку
(„Службени гласник РС“, број 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење), у поступку накнадне
контроле, покренутим Закључком Комисије за контролу државне помоћи број: 401-0000194/2021-01/1 од 5. августа 2021. године, Савет Комисије за контролу државне помоћи на 95.
седници, одржаној 1. новембра 2021. године, доноси
РЕШЕЊЕ
I УТВРЂУЈЕ СЕ да је државна помоћ коју су Министарство привреде и Град Врање доделили
кориснику TECHNIC DEVELOPMENT doo Vranje-U LIKVIDACIJI, са седиштем у С. Бунушевац
бб, Врање (МБ: 20862467), за реализацију инвестиционог пројекта „Изградња фабрике за
производњу обуће“ у Врању, додељена супротно одредбама Закона о контроли државне помоћи.
II НАЛАЖЕ СЕ Министарству привреде да, без одлагања, предузме мере према кориснику из
тачке I диспозитива у циљу повраћаја државне помоћи, и то:
1) у износу од 90.687.891,33 динара, увећаном за законску затезну камату, почев од 1. априла
2016. године до дана повраћаја искоришћеног износа, и
2) у износу од 323.356.500,00 динара, увећаном за законску затезну камату, почев од 23. децембра
2016. године до дана повраћаја искоришћеног износа.
III Ово решење објавити на интернет презентацији Комисије за контролу државне помоћи.
Образложење
Комисија за контролу државне помоћи је, Закључком број: 401-00-00194/2021-01/1 од дана 5.
августа 2021. године, у складу са чланом 37. став 1. Закона о контроли државне помоћи
(„Службени гласник РС“, брoj 73/19, у даљем тексту: Закон), покренула поступак накнадне
контроле у вези са доделом државне помоћи Министарства привреде и Града Врања
корисницима Geox S.p.А. Italia, са седиштем на адреси Via Feltrina Centro 16, 31044 Biadene di
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Montebelluna (TV) – Italy1 (у даљем тексту: Geox S.p.А. Italia) и TECHNIC DEVELOPMENT doo
Vranje, са седиштем у С. Бунушевац бб, Врање2, МБ: 20862467, а која је додељена за реализацију
инвестиционог пројекта „Изградња фабрике за производњу обуће“ у Врању (у даљем тексту:
Инвестициони пројекат). Kорисник TECHNIC DEVELOPMENT doo Vranje, је дана 2. августа
2021. године, покренуо поступак ликвидације и променио име у TECHNIC DEVELOPMENT doo
Vranje-U LIKVIDACIJI.
Закључком је, у складу са чланом 37. став 2. Закона, наложено Министарству привреде и Граду
Врању да доставе изјашњење на тај закључак и информације, податке и документацију у вези са
доделом предметне државне помоћи, нарочито у погледу износа, намене и оправданих трошкова
за које је државна помоћ додељена узимајући у обзир све изворе и инструменте, и то у року од
седам дана од дана пријема тог закључка. Том приликом, Комисија је позвала сва заинтересована
лица која располажу подацима, исправама или другим релевантним информацијама у вези са
доделом предметне државне помоћи да исте доставе Комисији.
Поступак накнадне контроле је покренут на основу сопствених информација и информација
добијених из иницијативе коју је, на прописаном обрасцу Захтева за покретање поступка
накнадне контроле државне помоћи, у складу са чланом 17. став 1. Закона о контроли државне
помоћи („Службени гласник РС“, број 51/09), дана 6. јуна 2019. године, поднело привредно
друштво Sanch doo Vranje, преко пуномоћника.
1. Ток поступка
Поступајући у складу са закључком Комисије, Министарство привреде је, дописом број: 401-0000194/2021-01/1 од 9. августа 2021. године, упутило Комисију на допис број: 401-00-02108/202012 од 13. јула 2020. године, односно број: 401-00-02108/2020-12 од 6. новембра 2020. године.
Достављена је Одлука о додели средстава број: 401-00-481/12-01 од 1. октобра 2012. године (у
даљем тексту: Одлука о додели средстава), Уговор о додели средстава за директне инвестиције
број: 401-00-481/12-01 од 8. октобра 2012. године који је закључен између Министарства
финансија и привреде (чији је правни следбеник, у овој правној ствари, Министарство привреде)
и привредног друштва TECHNIC DEVELOPMENT doo Beograd (чији je правни следбеник
TECHNIC DEVELOPMENT doo Vranje - U LIKVIDACIJI) и Анекс I Уговора о додели средстава
за директне инвестиције од 7. маја 2015. године закључен између Министарства финансија и
привреде и привредног друштва TECHNIC DEVELOPMENT doo Beograd (у даљем тексту:
Уговор), као и Бизнис план Geox S.p.А.
Поступајући у складу са истим закључком Комисије, Град Врање је, дописом број/2021-17 од 12.
августа 2021. године доставио Пројектни оквирни уговор о остваривању међусобних права и
обавеза, број: 40-134/12-1805 (Град Врање), односно број: 337-6641-3 (Влада Републике Србије),
који је дана 8. октобра 2012. године закључен између Републике Србије, коју заступа Влада,
компаније “Geox Group” и Града Врања (у даљем тексту: Оквирни уговор), Закључак Владе 05
Адреса пословног седишта утврђена из Пројектног оквирног уговора о остваривању међусобних права и обавеза закључен
између Републике Србије, Geox S.p.А. Italia и Града Врања, од дана 8. октобра 2021. године и са интернет презентације
привредног друштва Geox S.p.a. Italia, приступљеној дана 5. августа 2021. године.
2 Адреса пословног седишта утврђена са интернет презентације АПР, приступљеној дана 6. августа 2021. године.
1
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Број: 46-5911/2013 од 12. јула 2013. године, Решење Скупштине града Врања број: 02-77/2013-13
од 29. априла 2013. године о давању сагласности на текст Уговора о отуђењу грађевинског
земљишта у јавној својини, без накнаде, између Града Врања и Technic development doo Vranje,
Уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде закључен између Града
Врања и Technic development doo Vranje, број 463-44/2013 од 2. августа 2013. године, Анекс Бр. 1
Уговора о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини без накнаде, закључен дана 12. маја
2016. године између Града Врања и Technic development doo Vranje (у даљем тексту: Уговор о
отуђењу), Закључак Владе 05 Број: 401-1111/2013-1 од 12. фебруара 2013. године и пратећу
документацију.
С тим у вези, Комисија је, Закључком број: 401-00-00194/2021-01/5 од 19. августа 2021. године,
наложила Министарству привреде, односно, Закључком број: 401-00-00194/2021-01/6 од 20.
августа 2021. године, наложила Граду Врању да доставе додатне информације, податке и
документацију, имајући у виду да је утврђено да достављена документација не садржи све
потребне податке и информације за потпуно и правилно утврђивање чињеничног стања.
Поступајући у складу са закључком Комисије, Министарство привреде је, дописом број: 401-0002108/2020-12 од 24. августа 2021. године, доставило додатне податке, информације и следећу
документацију: Пријаву за учествовање у поступку доделе средстава за привлачење директних
инвестиција Geox S.p.А. Italia од 30. јула 2012. године, извештаје о инвестиционом пројекту
TECHNIC DEVELOPMENT doo Vranje од 31. децембра 2013. године, 15. јула 2014. године, 2.
децембра 2014. године, 15. септембра 2015. године и 7. јуна 2016. године, извештаје о налазима
чињеничног стања о испуњености услова дефинисаних уговором о додели средстава за директне
инвестиције, Друштва за ревизију „БДО“ д.о.о. Београд, од 31. децембра 2014. године и 31.
децембра 2015. године, Извештај о испуњености обавеза по уговору о додели средстава за
директне инвестиције за период од 8. октобра 2012. године до 7. новембра 2016. године, који је
сачинило Друштво за ревизију „БДО“ д.о.о. Београд, дана 27. децембра 2016. године, Извештај
независног ревизора Deloitte на дан 31. децембра 2017. године, Извештај независног ревизора о
пословању за 2018. годину, Deloitte, од 10. јула 2019. године, Извештај са посебним налазом о
испуњености обавеза по основу Уговора број 401-00-481/12-01 о додели средства за директне
инвестиције, који је сачинило Друштво за ревизију „БДО“ д.о.о. Београд, дана 20. фебруара 2020.
године и пратећу документацију.
Поступајући у складу са закључком Комисије, Град Врање је, дописом број: СЛ/2021-17 од 1.
септембра 2021. године, доставио додатне податке, информације и следећу документацију:
Уговор о отуђењу, Одлуку о критеријумима и мерилима за утврђивање и обрачун накнаде за
уређивање грађевинског земљишта и закупнине за закуп грађевинског земљишта у јавној својини
(„Службени гласник Града Врања“, број 26/10), Одлуку о изменама и допунама Одлуке о
критеријумима и мерилима за утврђивање и обрачун накнаде за уређивање грађевинског
земљишта и закупнине за закуп грађевинског земљишта у јавној својини („Службени гласник
Града Врања“, број 32/11), Тарифу локалних комуналних такси („Службени гласник Града
Врања“, број 43/12), копију дописа Града Врања број: сл/2014-18 од 18. септембра 2014. године
достављен Министарству привреде и Преглед трошкова инфраструктуре у Слободној зони у
Врању.
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Затим, Комисија је, Закључком број: 401-00-00194/2021-01/6 од 6. септембра 2021. године
Министарству привреде, односно Закључком број: 401-00-00194/2021-01/11 од 16. септембра
2021. године Граду Врању наложила да доставе додатне информације, податке и документацију,
имајући у виду да је утврђено да расположива документација не садржи све потребне податке и
информације за потпуно и правилно утврђивање чињеничног стања.
С тим у вези, Министарство привреде је, дописом број: 401-00-03572/2021-12 од 9. септембра
2021. године, доставило додатне податке, информације и следећу документацију: копију дописа
Града Врања број: сл.012/18 од 26. децембра 2012. године достављеног Министарству финансија
и привреде, Извод из елабората нивелације и Допис Владе Републике Србије 05 Број: 4011111/2013-1 од 12. фебруара 2013. године.
Одговарајући на налог Комисије из Закључка број: 401-00-00194/2021-01/11 од 16. септембра
2021. године, Град Врање је доставио допис број/2021-17 од 20. септембра 2021. године којим
нису достављени конкретни подаци, информације и документација.
Затим је Комисија дописом број: 401-00-00194/2021-01/12 од 23. септембра 2021. године,
доставила Министарству рударства и енергетике захтев за изјашњење у вези са наводима Града
Врања из дописа број: СЛ/2021-17 од 1. септембра 2021. године у коме је наведено да је то
министарство за потребе релизације Инвестиционог пројекта уложило 32.000.000,00 динара за
изградњу двоструког кабловског напојног вода дужине 1200м.
Дописом број: 401-00-769/1/2021-08 од 1. октобра 2021. године, Министарство рударства и
енергетике је доставило Комисији копију Уговора о заједничкој изградњи електроенергетских
објеката, закључен дана 29. јула 2015. године између Оператора дистрибутивног система „ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. Београд - Огранак Електродистрибуција Врање, са седиштем у Врању,
ул. Жикице Јовановића Шпанца бр. 21 и Града Врања. С тим у вези, Министарство рударства и
енергетике се изјаснило да није доделило средства за потребе реализације Инвестиционог
пројекта.
Након прикупљене документације, овлашћено службено лице Комисије је, дана 8. октобра 2021.
године, у складу са чланом 45. Закона, доставило Министарству привреде и Граду Врању
Обавештење о битним чињеницама утврђеним у поступку број: 401-00-00194/2021-01/15 (у
даљем тексту: Обавештење), са ставом овлашћеног службеног лица у погледу предмета поступка
и позивом да се у року од 20 (двадесет) дана од дана пријема, изјасне о свим чињеницама,
доказима и осталим елементима изнетим у том обавештењу.
С тим у вези, Министарство привреде се, дописом број: 401-00-3572/1/2021 од 26. октобра 2021.
године изјаснило да је сагласно са чињеницама, доказима и осталим елементима изнетим у
Обавештењу Комисије уз напомену да је, према сазнањима тог министарства, корисник
TECHNIC DEVELOPMENT doo Vranje - U LIKVIDACIJI користио и државну помоћ у облику
ослобађања од плаћања пореза на добит правих лица.
Град Врање се, дописом Број: СЛ/2021-17 од 27. октобра 2021. године изјаснио да је сагласан са
свим наводима, чињеницама, доказима и осталим елементима изнетим у Обавештењу Комисије.
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2. Предмет накнадне контроле
Предмет накнадне контроле је додељена државна помоћ, у финансијском и другом облику,
корисницима GEOX S.p.a. Italia и TECHNIC DEVELOPMENT doo Vranje - U LIKVIDACIJI, за
потребе реализације Инвестиционог пројекта.
Комисија је на основу документације прикупљене од Министарства привреде, Града Врања,
Министарства рударства и енергетике и других доступних података приступила идентификацији
правних основа за доделу државне помоћи, давалаца и корисника државне помоћи, инструмената
доделе државне помоћи, планираног трајања, износа и интензитета државне помоћи, као и других
околности које су од значаја за утврђивање правилног и потпуног чињеничног стања.
Привредно друштво Geox S.p.А. Italia се, као инвеститор, дана 30. јула 2012. године, пријавило
Агенцији за страна улагања и промоцију извоза за учествовање у поступку доделе средстава за
привлачење директних инвестиција које додељује Министарство финансија и привреде.
Инвестициони пројекат је представаљао greenfield инвестицију на територији Града Врања који је
инвеститор одабрао као локацију због присутног know how, имајући у виду некадашње привредно
друштво „Коштана“ на овим просторима, број становника који је гарантовао проналажење
довољног броја радника потребних у производњи, као и високу стопу незапослености у овом
граду.
Решењем Агенције за привредне регистре број: БД 124173/2012 од 25. септембра 2012. године у
Регистар привредних субјеката је уписано Привредно друштво TECHNIC DEVELOPMENT doo
Beograd-Stari Grad, са седиштем у улици Цара Уроша 26, Београд, МБ: 20862467, чији је оснивач
и једини члан са 100% удела Geox S.p.А. Italia. Решењем Агенције за привредне регистре број: БД
15936/2013 од 21. фебруара 2013. године регистрована је промена пословног имена и седишта у
TECHNIC DEVELOPMENT doo Vranje са седиштем на адреси Ђуре Јакшића 29, Врање. Затим,
увидом у интернет страницу Агенције за привредне регистре 3, утврђено је да је садашња адреса
друштва TECHNIC DEVELOPMENT doo Vranje - С. Бунушевац бб, Врање. Најзад, након
доношења Одлуке о покретању поступка ликвидације од 2. августа 2021. године, друштво је
променило пословно име у TECHNIC DEVELOPMENT doo Vranje - U LIKVIDACIJI.
Инвеститор Geox S.p.А. Italia je основано 1998. године у месту Монтеблуна код Тревиза у
Италији, представља једног од највећих произвођача обуће у свету и ћерку компанију друштва
Geox Group које у 2011. години остварило нето продају од 887 милиона евра и запошљавало око
2500 радника, од чега Geox S.p.a. Italia 542 радника.
2.1. Опис Оквирног уговора
Након што је Geox S.p.А. Italia, као инвеститор, поднео пријаву за доделу средстава за
реализацију Инвестиционог пројекта, дана 1. октобра 2012. године, Министарство финансија и
привреде је донело Одлуку о додели средстава, а, затим су истог дана (8. октобра 2012. године)
закључени Уговор и Оквирни уговор о остваривању међусобних права и обавеза између
3

страници приступљено дана 6. августа 2021. године.
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Републике Србије, Geox Group и Града Врања. Оквирни уговор представља документ који
одражава комуникацију и информације међу наведеним странама и исказану намеру инвеститора
да реализује Инвестициони пројекат и спремност Републике Србије и Града Врања да обезбеде
одговарајуће подстицаје и сву потребну подршку у реализацији Инвестиционог пројекта.
Дана 7. маја 2015. године, између Министарства финансија и привреде и привредног друштва
TECHNIC DEVELOPMENT doo Beograd закључен је Анекс I Уговора о додели средстава за
директне инвестиције којим је рок реализације Инвестиционог пројекта у смислу предвиђеног
улагања у основна средства и запошљавања продужен до 31. децембра 2016. године.
У Оквирном уговору је наведено да ће Република Србија и Град Врање пружити помоћ
инвеститору и TECHNIC DEVELOPMENT doo Beograd за реализацију Инвестиционог пројекта
кроз следеће инструменте:
1) Град Врање и TECHNIC DEVELOPMENT doo Beograd ће закључити уговор о преносу
земљишта, у складу са којим ће Град Врање пренети на корисника право својине без накнаде,
површине од око 100.000м2 и да ће у тренутку издавања употребне дозволе то земљиште бити
опремљено инфраструктуром у складу са потребама корисника,
2) корисник има право на неповратна средстава у износу од 9.000 евра по новоотвореном радном
месту, односно 11.250.000 евра,
3) Република Србија ће пружити подршку кориснику при обезбеђивању бесповратних средстава
у вези са обуком запослених, у складу са програмом Националне службе за запошљавање,
4) Република Србија ће гарантовати ослобађање од плаћања пореза на добит у трајању од десет
година у складу са законом,
5) Република Србија и Град Врање ће обезбедити да инвеститор Geox Group и TECHNIC
DEVELOPMENT doo Beograd остваре све бенефиције предвиђене Законом о страним улагањима
(„Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03), укључујући ослобађање од цариниских дажбина и других
накнада за увоз опреме.
Овом приликом, Комисија није узела у обзир средстава која су потенцијално додељена
кориснику TECHNIC DEVELOPMENT doo Vranje - U LIKVIDACIJI за обуку запослених имајући
у виду да се не ради о истим оправданим трошковима.
Такође, у оквиру предметног поступка, нису узета у обзир ни средства која су потенцијално
додељена кориснику у виду ослобађања од плаћања пореза на добит у трајању од десет година у
складу са законом, имајући у виду да је правни основ за доделу тих средстава Закон о порезу на
добит правних лица („Службени гласник РС“, бр. 25/01, 80/02, 80/02 - др. закон, 43/03, 84/04,
18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење,
112/15, 113/17, 95/18, 86/19 и 153/20), који представља шему државне помоћи која је донета пре
почетка примене Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 51/09), када
је у Републици Србији успостављен систем контроле државне помоћи. Имајући у виду наведено,
поменута шема се налази на Попису постојећих шема државне помоћи који је Влада Републике
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Србије усвојила Закључком 05 Број: 401-6830/2011-1 од 9. септембра 2011. године, односно
Закључком 05 Бpoj: 401-7468/2014 од 12. јула 2014. године. Такође, усклађивање поменуте шеме
државне помоћи је и обавеза Републике Србије која проистиче из из Споразума о стабилизацији и
придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и
Републике Србије, са друге стране („Службени гласник РС – Међународни уговори“, број 83/08)
и део једног од мерила за отварање Поглавља 8 - Политика конкуренције у склопу процеса
приступања Републике Србије Европској унији.
Најзад, нису узета у обзир ни средства која су потенцијално додељена кориснику у виду
ослобађања од цариниских дажбина и других накнада за увоз опреме, имајући у виду да је правни
основ за доделу био Закон о страним улагањима („Службени лист СРЈ“, бр. 3/02 и 5/03), који је
такође ступио на снагу пре почетка примене Закона о контроли државне помоћи. Поменути закон
је, у међувремену, престао да важи даном ступања на снагу Закона о улагањима („Службени
гласник РС“, бр. 89/15 и 95/18).
Сходно наведеном, Комисија је узела у обзир средства која су кориснику TECHNIC
DEVELOPMENT doo Vranje - U LIKVIDACIJI доделили Министарство привреде и Град Врање за
потребе реализације Инвестиционог пројекта. Комисија је имала у виду и наводе Министарства
привреде, из дописа број: 401-00-3572/1/2021 од 26. октобра 2021. године, о томе да је, према
сазнањима тог министарства, корисник TECHNIC DEVELOPMENT doo Vranje - U LIKVIDACIJI
користио и државну помоћ у облику ослобађања од плаћања пореза на добит правих лица, али из
напред наведених разлога, овом приликом није то узела у разматрање.
Наиме, Министарство привреде је, на основу Одлуке о додели средстава и Уговора, кориснику
TECHNIC DEVELOPMENT doo Vranje - U LIKVIDACIJI доделило средства у облику субвенције
у износу од 11.250.000 евра, односно 1.293.426.000,00 динара4, док је на основу Закључка Владе
05 Број: 401-1111/2013-1 од 12. фебруара 2013. године, доделило средства у износу од
100.000.000,00 динара за финансирање нивелације земљишта за потребе реализације
Инвестиционог пројекта.
Град Врање је, на основу Уговора о отуђењу, истом кориснику доделио средства у облику
отуђења земљишта у јавној својини без накнаде у вредности од 60.913.050,00 динара, ослобађања
плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта, у износу од 11.925.000,00 динара и локалне
комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, у укупном износу од 403.698,00
динара.
Град Врање је, такође, у скаду са Уговором о отуђењу, финансирао опремање предметног
земљишта објектима комуналне инфраструктуре у износу од 38.704.800,00 динара, односно
изградњу саобраћајнице, канализационог колектора, водоводне мреже, атмосферске канализације
и септичке јаме, а, у складу са Уговором о заједничкој изградњи електроенергетских објеката,
закљученим дана 29. јула 2015. године између Оператора дистрибутивног система „ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. Београд - Огранак Електродистрибуција Врање и Града Врања,
финансирао изградњу 10kV кабловског вода, у износу од 1.337.892,00 динара.
Обрачун је извршен по средњем курсу НБС на дан 8. октобар 2012. године, када је закључен Уговор о додели средстава за
директне инвестиције број: 401-00-481/12-01 (1 евро=114,9712 динара).
4
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2.2. Опис Уговора о додели средстава подстицаја
У складу са Одлуком о додели средстава и Уговором, Министарство привреде је доделило
кориснику TECHNIC DEVELOPMENT doo Vranje - U LIKVIDACIJI подстицајна средства у
износу од 1.293.426.000,00 динара ради реализације Инвестиционог пројекта, са роком завршетка
најкасније до 31. децембра 2016. године, при чему је корисник био обавезан да уложи у основна
средства најмање 15.806.896 евра, односно 1.817.337.801,40 динара и да запосли најмање 1250
нових радника.
Уговором је предвиђена обавеза корисника да не смањује достигнути број запослених у периоду
од три године од дана завршетка Инвестиционог пројекта, односно исплате последње транше у
складу са Уговором и да, у истом периоду, свим запосленима редовно исплаћује нето зараду у
износу који је најмање 20% већи од минималне зараде у складу са законом.
Предвиђено је да се средства исплаћују у четири једнаке транше у износу од 2.812.500 евра,
односно 323.356.500,00 динара и то прва транша по стицању права својине над земљиштем,
односно дугорочног закупа земљишта, друга по добијању дозволе за изградњу фабрике
предвиђене Инвестиционим пројектом, трећа по добијању употребне дозволе за фабрику и
последња по остваривању пуне запослености предивиђене Инвестиционим пројектом.
Средство обезбеђења за одобрена средства представљала је банкарска гаранција у корист
Републике Србије - Министарство финансија и привреде, издата од пословне банке са територије
Републике Србије, као и банкарска гаранција на износ од 2% укупног износа додељених
средстава, ради наплате законске затезне камате у случају повраћаја исплаћених средстава.
Корисник је био у обавези да Агенцији за страна улагања и промоцију извоза доставља
полугодишње извештаје о реализацији Инвестиционог пројекта и испуњености услова по основу
којих је донета одлука о додели средстава, док је на крају сваке године дужан да поднесе тој
агенцији извештај независног ревизора о пословању, а најкасније у року од шест месеци по
реализацији Инвестиционог пројекта и исплате последње транше, као и да достави извештај
независног ревизора о испуњености висине улагања на коју се корисник Уговора обавезао,
извештај о вредности унете половне опреме, а, на захтев агенције, извештај о вредности друге
имовине.
Уговор је реализован на начин да је, након испуњавања Уговором прописаних обавеза, I транша
исплаћена кориснику дана 28. октобра 2013. године, II транша - 24. априла 2014. године, III
транша - 1. априла 2016. године и IV транша - 23. децембра 2016. године, све у износу од по
323.356.500,00 динара.
У извештајима Друштва за ревизију „БДО“ д.о.о. Београд, и то Извештају о испуњености обавеза
по уговору о додели средстава за директне инвестиције за период од 8. октобра 2012. до 7.
новембра 2016. године, од дана 27. децембра 2016. године, односно Извештају са посебним
налазом о испуњености обавеза по основу Уговора број 401-00-481/12-01 о додели средства за
директне инвестиције од дана 20. фебруара 2020. године (у даљем тексту: Извештаји), наведено је
да укупна вредност улагања у основна средства корисника TECHNIC DEVELOPMENT doo
Vranje - U LIKVIDACIJI износи 16.461.160 евра, односно 1.968.261.000,00 динара (без ПДВ-а)
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обрачунато према динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан
сваког појединачног улагања, при чему је обухваћено само улагање у нову опрему и зграду.
Од поменутог износа, у грађевински објекат - фабрику за производњу обуће уложено је
10.872.759 евра, док је у набавку опреме - покретних трака, машине за кројење, сечење,
обликовање, фину обраду, лепљење, ојачавање коже и др. уложен износ од 5.588.401 евра.
У Извештају је закључено да је вредност улагања у периоду од 2012. године до 2016. године већа
од уговорене обавезе корисника (која је износила 15.806.896 евра), као и то да вредност основних
средстава достигнута реализацијом Инвестиционог пројекта није смањивана у периоду од три
године од дана исплате последње транше.
Такође, наведено је да је корисник, поред обавезе у вези са улагањем, испунио и обавезу у
погледу запошљавања 1250 запослених на неодређено време у року од три године од дана
закључења Уговора, није смањивао тај број запослених у периоду од три године од реализације
Инвестиционог пројекта и редовно је исплаћивао предвиђене нето зараде.
Корисник је постепено запошљавао и обучавао раднике почев од 2013. године, па је на дан 30.
октобра 2016. године број запослених достигао ниво дефинисан одредбама Уговора тј. 1250
радника.
Имајући у виду наведено, независни ревизор је потврдио да је корисник TECHNIC
DEVELOPMENT doo Vranje - U LIKVIDACIJI реализовао Инвестициони пројекат у складу са
Уговором и инвестициони планом који је предат уз пријаву за доделу средстава.
2.3. Опис Уговора о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини
Град Врање је, на основу Уговора о отуђењу, дана 2. августа 2013. године, кориснику TECHNIC
DEVELOPMENT doo Vranje - U LIKVIDACIJI пренео право својине на грађевинском
неизграђеном земљишту и то: кат. парц. бр. 625/1, која је уписана у листу непокретности бр. 98
К.О. Бунушевац површине од 98.885м2 и кат. парц. бр. 625/5, која је уписана у листу
непокретности бр. 98 К.О. Бунушевац површине од 11.866м2.
Процењена тржишна вредност предметних парцела, на основу процене Министарства финансија
и привреде (чији је правни следбеник, у овој правној ствари, Министарство финансија) Пореске
управе, Филијале Врање, број: 114-464-08-00071/2013-Д5Б01 од 25. априла 2013. године, износи
550,00 динара по м2, односно укупно 60.913.050,00 динара.
Дана 12. маја 2016. године закључен је Анекс Бр. 1 Уговора о отуђењу грађевинског земљишта у
јавној својини без накнаде којим је извршено усклађивање одредаба Уговора о отуђењу са
промењеним роком за реализацију Инвестиционог пројекта, а у складу са Анексом I Уговора о
додели средстава за директне инвестиције.
Уговором о отуђењу је предвиђена обавеза корисника да запосли најмање 1250 радника у року од
три године од дана потписивања тог уговора, као и то да не може да прода парцелу трећем лицу
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до истека периода од три године од дана завршетка Инвестиционог пројекта, односно од дана
исплате последње транше из Уговора.
Као средство обезбеђења била је предвиђена банкарска гаранција која покрива тржишну
вредност парцеле наплативу у корист Града Врања.
2.4. Ослобођење од плаћања локалне накнаде и такси
Град Врање је, сходно Уговору о отуђењу, ослободио корисника TECHNIC DEVELOPMENT doo
Vranje - U LIKVIDACIJI од плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта у износу од
11.925.000,00 динара. Ослобођење је реализовано у складу са Одлуком о критеријумима и
мерилима за утврђивање и обрачун накнаде за уређивање грађевинског земаишта и закупнине за
закуп грађевинског земљишта у јавној својини („Службени гласник Града Врања“, бр. 26/10 и
32/11), којом је предвиђено да се инвеститори који врше директне инвестиције од посебног
значаја на територији града Врања ослобађају од плаћања поменуте накнаде.
Такође, Град Врање је ослободио корисника и од плаћања локалне комуналне таксе за истицање
фирме на пословном простору у укупном износу од 403.698,00 динара, у складу са Тарифом
локалних комуналних такси („Службени гласник Града Врања“, број 43/12), којом је предвиђено
да инвеститори који запосле 20 и више радника не плаћају предметну комуналну таксу три
године.
Према наводима Града Врања нису постојали индивидуални акти којима се утврђује ослобађање
конкретног коринсика од плаћања предметне накнаде и такси.
2.5. Финансирање опремања земљишта инфраструктуром
Према наводима Града Врања, за потребе реализације Инвестиционог пројекта, из буџета Града
Врања извршено је опремање комуналном инфраструктуром Слободне зоне Врање за потребе
фабрика које су се у том тренутку налазиле на предметној парцели (Geox, Ditre Italia и
кооперанти), у износу од 38.704.800,00 динара и то за изградњу саобраћајнице, канализационог
колектора, водоводне мреже, атмосферске канализације и септичке јаме.
Такође, из буџета Града Врања, у складу са Уговором о заједничкој изградњи електроенергетских
објеката, закљученог дана 29. јула 2015. године између Оператора дистрибутивног система „ЕПС
ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. Београд - Огранак Електродистрибуција Врање и Града Врања,
извршено је суфинансирање изградње 10kV кабловског вода ради обезбеђења услова за
прикључење објекта-фабрике Geox у Врању, у вредности од 1.337.892,00 динара, док је вредност
радова, које је за наведене намене изводило друштво „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. Београд Огранак Електродистрибуција Врање, износила 16.115.355,33 динара.
Налаз и оцена Комисије
На 95. седници Савета Комисије, одржаној 1. новембра 2021. године, Савет Комисије је на
основу података, информација и документације коју је прикупио од давалаца, као и на основу
осталих расположивих информација, оценио усклађеност државне помоћи са правилима за
доделу.
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-

Постојање државне помоћи

С обзиром на то да у току поступка, на основу расположивих информација, није утврђено да је
друштво Geox S.p.А. Italia било корисник државне помоћи, у конкретом случају, предмет
накнадне контроле је додела државне помоћи кориснику TECHNIC DEVELOPMENT doo Vranje U LIKVIDACIJI.
Као даваоци државне помоћи5 идентификовани су Министарство привреде, на адреси у улици
Кнеза Милоша 20, Београд и Град Врање, са седиштем у улици Краља Милана бр. 1, 17500 Врање
који су кориснику доделили јавна средства у виду субвенција и финансирања нивелације
земљишта из буџета Републике Србије, доделе земљишта у јавној својини Града Врања, без
накнаде, ослобађања корисника од плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта и
локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, као и финансирања
опремања земљишта објектима комуналне инфраструктуре.
С тим у вези, поменуте мере представљају државну помоћ у смислу члана 3. став 1. Закона, којим
је дефинисано да је државна помоћ сваки стварни или потенцијални јавни расход или умањено
остварење јавног прихода коју додељује давалац државне помоћи у било ком облику, којом се
одређени учесник на тржишту ставља у повољнији положај у односу на конкуренте или се даје
предност производњи одређене робе и/или услуга, којом се нарушава или постоји опасност од
нарушавања конкуренције на тржишту и утиче на трговину између Републике Србије и земаља
чланица Европске уније.
Наиме, да би одређена мера представљала државну помоћ потребно је да кумулативно буду
испуњени сви наведени критеријуми из члана 3. став 1. Закона.
Узимајући у обзир да су кориснику TECHNIC DEVELOPMENT doo Vranje - U LIKVIDACIJI, из
буџета Републике Србије, додељене субвеције и финансирана нивелација земљишта, а из буџета
Града Врања финансирано опремање земљишта објектима комуналне инфраструктуре за потребе
реализације Инвестиционог пројекта, у поменутим мерама постоји стварни јавни расход, и то из
буџета Републике Србије и буџета Града Врања.
Остале мере, које подразумевају доделу земљишта у јавној својини Града Врања без накнаде
кориснику TECHNIC DEVELOPMENT doo Vranje - U LIKVIDACIJI и ослобађање истог
корисника од плаћања накнаде за уређење грађевинског земљишта и локалне комуналне таксе за
истицање фирме на пословном простору, буџет наведене јединице локалне самоуправе остао је
умањен за износ јавног прихода који би остварила продајом предметног земљишта по тржишним
условима односно процењеној вредности, али и наплатом своје локалне накнаде и такси.
Имајући у виду наведено, једини корисник јавних средства је TECHNIC DEVELOPMENT doo
Vranje - U LIKVIDACIJI и све поменуте мере су селективне с обзиром на то да су јавна средства
намењена само једном кориснику.

У складу са чланом 4. Закона о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 73/19) давалац државне помоћи је
надлежни орган Републике Србије, аутономне покрајне или јединице локалне самоуправе, или свако правно лице које управља
и/или располаже јавним средствима и додељује државну помоћ у било ком облику.
5
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Доделом субвенција, финансирањем инфраструктурног опремања и нивелације земљишта и
ослобађањем од плаћања цене која би иначе била наплаћена продајом земљишта по тржишним
условима, односно од плаћања накнаде и таксе, корисник стиче одговарајућу економску предност
у односу на конкуренте, а коју иначе не би могао да оствари у уобичајеним тржишним
околностима. На такав начин, селективним приступом, може се нарушити односно постоји
опасност од нарушавања конкуренције на тржишту, а с обзиром на то да се инвестиција састоји у
изградњи фабрике за производњу обуће, тј. добара која могу бити предмет размене са земљама
чланицама Европске уније, при чему ће се парцијално заменити и увоз истих добара у корист
производње, сматра се да наведене мере утичу на трговину између Републике Србије и земаља
чланица Европске уније.
Имајући у виду наведено, све поменуте мере представљају државну помоћ у смислу члана 3. ст.
1. и 3. Закона.
-

Оцена усклађености државне помоћи

Узимајући у обзир да је додељена за реализацију Инвестиционог пројекта, државна помоћ у
конкретном случају представља државну помоћ која се додељује за унапређења економског
развоја подручја у Републици Србији са изузетно ниским животним стандардом или са високом
стопом незапослености и која може бити усклађена уколико су испуњени услови за доделу
регионалне државне помоћи из члана 3. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи
(„Службени гласник РС“, бр. 13/10, 100/11 и 91/12, у даљем тексту: Уредба), тачније регионалне
инвестиционе државне помоћи која може бити усклађена уколико су испуњени критеријуми за
доделу садржани у чл. 7-14 Уредбе.
Иако су ступањем на снагу Уредбе о условима и критеријумима усклађености регионалне
државне помоћи („Службени гласник РС“, брoj 23/21) престале да важе одредбе Уредбе у вези са
доделом регионалне државне помоћи (пре свега чл. 7-14.), предметна државна помоћ је сагледана
у односу на правила садржана у Уредби, имајући у виду да је државна помоћ додељена док су
наведене одредбе биле на снази.
Предметна државна помоћ је додељена ради подстицања greenfield инвестиције отварања нове
фабрике за производњу обуће, која подразумева запошљавање најмање 1250 нових радника и
улагање најмање 15.806.896 евра у материјалну имовину, као што је улагање у изградњу нове
производне хале, земљиште, опрему и др. Имајући у виду наведно, у складу са чланом 2. став 1.
тачка 10) Уредбе, ради се о почетном улагању за отпочињање обављања нове пословне
делатности, за коју је, у складу са чланом 7. став 1. тачка 2) Уредбе, могуће доделити регионалну
државну помоћ.
На основу података о пословном успеху корисника и других доступних података утврђено је да
корисник није представљао учесника на тржишту у тешкоћама, у смислу члана 2. став 1. тачка 5)
Уредбе.
Узимајући у обзир да корисник припада групацији Geox Group која је у 2011. години остварила
нето продају од 887 милиона евра и запошљавала око 2500 радника, од чега Geox S.p.А. Italia 542
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радника, предметни корисник се сврстава у велике привредне субјекте у складу са критеријумима
из члана 2а Уредбе, који дефинише мале, средње и велике привредне субјекте.
Имајући у виду наведено, као и то да је претежна делатност корисника производња обуће, шифра
делатности: 1520, утврђено је да је испуњен услов из члана 7. став 2. Уредбе, којим је прописано
да се регионална државна помоћ не може доделити учесницима на тржишту који обављају
делатност у секторима челика, синтетичких влакана и угља, као ни учесницима на тржишту у
тешкоћама.
а) Оправдани трошкови улагања
У складу са чланом 9. став 1. Уредбе, оправданим трошковима за доделу регионалне
инвестиционе државне помоћи сматрају се, између осталог, трошкови почетних улагања у
материјалну и нематеријалну имовину, а у случају великих привредних субјеката, имовина која
се стиче куповином мора бити нова (став 5. поменутог члана Уредбе). Даваоци државне помоћи
нису доставили план улагања у вези са Инвестиционим пројектом, односно није познато у коју
материјалну или нематеријалну имовину је било предвиђено улагање у износу од 15.806.896 евра,
односно 1.817.337.801,40 динара. Међутим, из Извештаја независног ревизора посредно је могуће
утврдити да је за потребе реализације Инвестиционог пројекта корисник уложио укупно
16.461.160 евра, односно 1.968.261.000,00 динара и то у грађевински објекат - фабрику за
производњу обуће 10.872.759 евра, док је у набавку опреме-покретних трака, машине за кројење,
сечење, обликовање, фину обраду, лепљење, ојачавање коже и др. уложен износ од 5.588.401
евра. Независни ревизор је утврдио да су поменута средства уложена у нову опрему.
Такође, за реализацију пројекта је предвиђено и прибављање земљишта у вредности од
60.913.050,00 динара, као и инфраструктурно опремање земљишта у вредности од 38.704.800,00
динара, које се односи на изградњу саобраћајнице, канализационог колектора, водоводне мреже,
атмосферске канализације и септичке јаме.
Иако је Град Врање навео да је финансирање инфраструктуре било за потребе и других
корисника, из документације коју је наведени давалац доставио није могло да се утврди за које
друге кориснике је наведена инфраструктура била намењена, сходно чему ће се цео износ од
38.704.800,00 динара сматрати да је оправдани трошак Инвестиционог пројекта, као и износ
додељене државне помоћи за ту намену.
Као оправдани трошак се признају и трошкови изградње 10kV кабловског вода, у вредности од
17.453.247,33 динара, од чега је из буџета Града Врања финансиран износ од 1.337.892,00 динара.
Трошак нивелације земљишта се, такође, признаје као део оправданих трошкова у износу од
100.000.000,00 динара, која је финансирана из буџета РС, са раздела Министарства привреде.
Иако се у допису Града Врања број: сл/2014-18 од 18. септембра 2014. године, упућеног
Министарству привреде, наводи да је укупна вредност радова на нивелацији земљишта износила
107.940.692,44 динара, не постоје документовани докази о томе, те ће се сматрати да је износ
оправданих трошкова и додељене државне помоћи за наведене намене 100.000.000,00 динара, а
датум доделе 12. фебруар 2013. године када је Влада Закључком 05 Број: 401-1111/2013-1 дала
Комисија за контролу државне помоћи, ул. Сремска 3-5, 11000 Београд, Република Србија
контакт телефон: +381 11 2021 139, +381 11 2021 143, www.kkdp.gov.rs, e-mail: info@kkdp.gov.rs

14
сагласност да се за наведене намене издвоје стредства из буџета Републике Србије, а ради
реализације Инвестиционог пројекта.
Имајући у виду наведено, оправданим трошковима инвестиције, у смислу члана 9. став 1. Уредбе
се могу сматрати трошкови земљишта, инфраструктурног опремања земљишта, нивелације
земљишта, зграде и нове опреме, што у конкретном случају износи укупно 2.185.332.097,33
динара.
Преглед оправданих трошкова Инвестиционог пројекта је дат у табели 1:
Табела 1 - Оправдани трошкови Инвестиционог пројекта
Намена
Зграда и нова опрема
Земљиште
Инфраструктурно опремање земљишта
Изградња кабловског вода
Нивелација земљишта
УКУПНО

Износ у динарима
1.968.261.000,00
60.913.050,00
38.704.800,00
17.453.247,33
100.000.000,00
2.185.332.097,33

б) Висина (интензитет) и износ државне помоћи
На основу расположиве документације, утврђено је да је кориснику TECHNIC DEVELOPMENT
doo Vranje - U LIKVIDACIJI државну помоћ доделило Министарство привреде, на основу Одлуке
о додели средстава и Уговора, у виду субвенција, у износу од 1.293.426.000,00 динара као и
средства у износу од 100.000.000,00 динара за финансирање нивелације земљишта, у складу са
Закључком Владе 05 Број: 401-1111/2013-1 од 12. фебруара 2013. године.
Такође, Град Врање је, истом кориснику, у складу са Уговором о отуђењу, доделио државну
помоћ у виду отуђења земљишта у јавној својини без накнаде у вредности од 60.913.050,00
динара, у виду ослобођења од плаћања локалне накнаде и такси у износу од 11.925.000,00 динара,
односно 403.698,00 динара и у виду финансирања инфраструктурног опремања земљишта у
износу од 38.704.800,00 динара, односно електроенергетских радова у изосу од 1.337.892,00
динара.
С обзиром на то да не постоје индивидуални акти на основу којих је корисник ослобођен од
плаћања локалне накнаде и такси, као и то да не постоје подаци о датуму извршења радова у вези
са изградњом комуналне инфраструктуре, за датум доделе наведених државних помоћи сматраће
се датум закључења Уговора о отуђењу, 2. август 2013. године, којим су били предвиђени
наведени облици доделе државне помоћи.
Такође, с обзиром на то да није познато када су извршени радови на инфраструктурном
опремању земљишта, као датум доделе наведене државне помоћи сматраће се датум закључења
Уговора о отуђењу, 2. август 2013. године, имајући у виду да се тим уговором Град Врање
обавезао да ће предметно земљиште опремити објектима комунале инфраструктуре.
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Као датум доделе државне помоћи за изградњу кабловског вода сматраће се датум закључења
Уговора о заједничкој изградњи електроенергетских објеката, закључен дана 29. јула 2015.
године између Оператора дистрибутивног система „ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА“ д.о.о. Београд Огранак Електродистрибуција Врање, са седиштем у Врању и Града Врања.
Преглед додељене државне помоћи је приказан у Табели 2:
Табела 2 - Преглед додељене државне помоћи за реализацију Инвестиционог пројекта
Давалац државне помоћи
Износ додељене државне
Датум почетка коришћења
помоћи у динарима
државне помоћи
Министарство привреде 100.000.000,00
12. фебруар 2013. године
нивелација земљишта
Град Врање – земљиште
60.913.050,00
2. август 2013. године
Град Врање - накнаде
11.925.000,00
2. август 2013. године
Град Врање - таксе
403.698,00
2. август 2013. године
Град Врање - инфраструктурно
38.704.800,00
2. август 2013. године
опремање земљишта
Министарство привреде - I
323.356.500,00
28. октобар 2013. године
транша
Министарство привреде - II
323.356.500,00
24. април 2014. године
транша
Град Врање- изградња кабловског
1.337.892,00
29. јул 2015. године
вода
Министарство привреде - III
323.356.500,00
1. април 2016. године
транша
Министарство привреде - IV
323.356.500,00
23. децембар 2016. године
транша
МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ 1.393.426.000,00
УКУПНО
ГРАД ВРАЊЕ - УКУПНО
113.284.440,00
УКУПНО
1.506.710.440,00
Упоредни приказ оправданих трошкова и додељене државне помоћи је дат у Табели 3:
Табела 3 - Упоредни приказ оправданих трошкова и додељене државне помоћи
Намена
Износ оправданог трошка
Износ државне помоћи
Зграда и нова опрема
1.968.261.000,00
1.293.426.000,00
Земљиште
60.913.050,00
60.913.050,00
Инфраструктурно опремање
38.704.800,00
38.704.800,00
земљишта
Изградња кабловског вода
17.453.247,33
1.337.892,00
Нивелација земљишта
100.000.000,00
100.000.000,00
Локална накнада
11.925.000,00
Локалне таксе
403.698,00
УКУПНО
2.185.332.097,33
1.506.710.440,00
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Стављањем у однос укупних оправданих трошкова (2.185.332.097,33 динара) и износа укупно
додељене државне помоћи (1.506.710.440,00 динара), утврђено је да интензитет државне помоћи
додељене кориснику TECHNIC DEVELOPMENT doo Vranje - U LIKVIDACIJI за реализацију
Инвестиционог пројекта износи 68,95%, што није у складу са чланом 8. Уредбе којим је
прописано да се висина регионалне инвестиционе државне помоћи која се додељује великим
привредним субјектима утврђује у износу до 50% оправданих трошкова улагања. То значи да је
додељено 18,95%, односно 414.044.391,33 динара више у односу на уредбом прописани
интензитет државне помоћи6.
На основу свега наведеног, Комисија је утврдила да је државна помоћ, кориснику TECHNIC
DEVELOPMENT doo Vranje - U LIKVIDACIJI, за реализацију инвестиционог пројекта „Изградња
фабрике за производњу обуће“ у Врању неусклађена. односно додељена супротно одредбама
Закона из разлога што је додељени износ од 1.506.710.440,00 динара виши за 414.044.391,33
динара од износа који је могао бити додељен за оправдане трошкове улагања, због чега је
одлучено као у тачки I диспозитива овог решења.
Комисија је утврдила да је државна помоћ кориснику TECHNIC DEVELOPMENT doo Vranje - U
LIKVIDACIJI, за реализацију Инвестиционог пројекта неусклађена, а прекомерни износ државне
помоћи додељен је дана 1. априла 2016. године, у износу од 90.687.891,33 динара, приликом
исплате III транше субвенција Министарства привреде и дана 23. децембра 2016. године, у
износу од 323.356.500,00 динара, приликом исплате IV транше субвенција, у складу са Уговором.
Комисија је имала у виду да је, у складу са чланом 6. став 2. Уредбе, прописано да се државна
помоћ сматра додељеном даном стављања на располагање кориснику државне помоћи.
С тим у вези, Комисија је, на основу члана 52. став 3. Закона, одлучила као у тачки II
диспозитива овог решења.
У циљу обезбеђивања транспарентности у додели државне помоћи, Комисија је одлучила као у
тачки III диспозитива овог решења.
Комисија напомиње да је, у овом случају, одлучивала на основу података садржаних у
документацији у вези са којом су, за тачност, веродостојност, истинитост и потпуност података
одговорни даваоци.
Упутство о правном средству:
Ово решење је коначно у управном поступку.
Против овог решења није дозвољена жалба, али се може покренути управни спор подношењем
тужбе Управном суду у Београду, Немањина 9, у року од 30 дана од дана пријема.
Подношење тужбе не одлаже извршење решења.
Узимајући у обзир оправдане трошкове Инвестиционог пројекта, као и то да се ради о великом привредном субјекту,
максималан износ државне помоћи који је могао бити додељен је 1.092.666.048,67 динара (50% вредности оправданих трошкова
Инвестиционог пројекта).
6
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За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом о судским
таксама („Службени гласник РС“, бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др. закон, 9/2002,
29/2004, 61/2005, 116/2008 - др. закон 31/2009, 101/2011, 93/2012, 93/2014, 106/2015 и 95/2018).

ПРЕДСЕДНИК КОМИСИЈЕ
Владимир Антонијевић, с.р.
Доставити:
- Министарству привреде,
- Граду Врању,
- архиви.

Комисија за контролу државне помоћи, ул. Сремска 3-5, 11000 Београд, Република Србија
контакт телефон: +381 11 2021 139, +381 11 2021 143, www.kkdp.gov.rs, e-mail: info@kkdp.gov.rs

