
 

 

 

 

 

 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

Град Суботица 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број:II-42-5/2021 

Дана: 30.07.2021. 

Суботица 

Трг слободе 1. 

Тел: 024/626-871 

ГС/ТУ 

 

На основу поглавља II. „Опис Планираних мера“, тачка 2.1. „Кредитна подршка“, 

подтачка 2.1.12. „Административна процедура“,  Програма мера подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја Града Суботице за 2021. годину 

(„Службени лист Града Суботице“, бр. 8/21) а по претходно прибављеној сагласности 

Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде број 320-00-02061/2021-09 од 

11.03.2021. године и  на основу члана 52. став 1. тачка 7. Статута Града Суботице 

(„Службени лист Града Суботице“, бр. 27/19 – пречишћени текст, 13/21 и 16/21) 

Градоначелник Града Суботице расписује 

 
 
 

 ЈАВНИ ПОЗИВ 
регистрованим пољопривредним газдинствима заинтересованим за подношење 

захтева за краткорочне кредите за набавку обртних средстава, уз учешће Града 

Суботице у суфинансирању дела камате  
 

 

I. Јавни позив се упућује регистрованим пољопривредним газдинствима – 

физичким лицима са територије Града Суботице (у даљем тексту: Град) која 

су заинтересована за подношење захтева за краткорочне кредите за набавку 

обртних средстава-репроматеријала на период до 12 месеци, уз учешће Града 

Суботице у суфинансирању дела камате. 

 

Регистрована пољоприврeдна газдинства Градској управи, Секретаријату за 

пољопривреду и заштиту животне средине, подносе Захтев за издавање 

Сагласности о испуњености услова за подношење кредитног захтева за 

краткорочни кредит за набавку обртних средстава-репроматеријала на период 

до 12 месеци, уз учешће Града Суботице у суфинансирању дела камате. 
 
 

Укупна средства за ову намену износе 2.000.000,00 динара и обезбеђена су у 

буџету Града. 
 



Износ кредита одобрава пословна банка подносиоцу захтева у минималном 

износу од 100.000,00 динара и максималном износу до 500.000,00 динара, са 

роком отплате до 12 месеци. 
 

Укупна камата је 6% годишње фиксно по пропорционалном методу 28-31/360, 

од тога 5,4% годишње субвенционише Град Суботица, а 0,6% годишње плаћа 

Корисник кредита. Накнада за одобравање кредита је 0%. 
 

Начин отплате кредита је месечно, тромесечно,  шестомесечно или годишње 

у складу са ануитетним планом отплате. 

 

Средства обезбеђења за сваког Корисника кредита, односно за сваки 

појединачни кредит су две бланко сопствене менице Корисника кредита и 

једно од следећих обезбеђења: 

 Јемство физичког лица/регистрованог пољопривредног 

 газдинства/правног лица/предузетника или  

        Залога на покретну имовину или 

Хипотека на землљишту у односу износа кредита и процењене вредности 
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Накнада за потпуну/делимичну превремену отплату кредита износи 0,5% од 

износа главнице која се превремено отплаћује и  Корисник кредита је у 

обавези да достави писано обавештење Банци о својој намери најмање два 

радна дана пре отплате, а накнаде за измену услова кредита нема. 

 

 

Банка са којом је Град закључио споразум је: 

Credit Agricole Banka Srbija, акционарско друштво Нови Сад, са 

регистрованим седиштем у Новом Саду, Улица Браће Рибникар 4 – 6. 

 

Подносиоцу захтева (Кориснику кредита) може се одобрити само један кредит 

по овом Јавном позиву. 
 

Банка са Корисником кредита закључује уговор, којим се ближе дефинишу 

дужничко-поверилачки односи Корисника кредита и Банке.  
 

Приликом подношења кредитног захтева подносилац захтева доставља Банци 

Сагласност о испуњености услова за подношење кредитног захтева за 

краткорочни кредит за набавку обртних средстава-репроматеријала на период 

до 12 месеци, уз учешће Града Суботице у суфинансирању дела камате. 
 

 

II. Услови које регистрована пољопривредна газдинства треба да испуне су: 

- да имају регистровано пољопривредно газдинство уписано у регистар 

пољопривредних газдинстава, са активним статусом и 
- да имају пребивалиште на територији Града Суботице. 

 

III. Потребна документација: 
- Захтев за издавање Сагласности о испуњености услова за подношење 

кредитног захтева за краткорочни кредит за набавку обртних средстава-



репроматеријала на период до 12 месеци, уз учешће Града Суботице у 

суфинансирању дела камате,  
- Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 

2021. годину, 

- Изјава подносиоца захтева да ће Секретаријату за пољопривреду и заштиту 

животне средине доставити доказ о наменском утрошку средстава (копија 

рачуна за набављени предмет кредита, а оригинал рачуна на увид) 

најкасније у року од 60 дана од дана испоруке предмета кредита и 
- Фотокопију личне карте / очитану личну карту, или потврду МУП-а о 

месту пребивалишта. 
 

Пољопривредни произвођач, односно корисник кредита је обавезан да 

средства кредита користи искључиво за куповину обртних средстава-

репроматеријала (семе, садни материјал, минерално ђубриво, заштитна 

средства, гориво, храна за животиње, текуће одржавање опреме, механизације 

и објеката…). 

У случају потребе, од подносиоца захтева може се тражити додатна 

документација. 

IV. Захтеви за давање Сагласности о испуњености услова за подношење 

кредитног захтева за краткорочни кредит за набавку обртних средстава на 

период до 12 месеци, уз учешће Града Суботице у суфинансирању дела камате 

са потребном документацијом подносе се Секретаријату за пољопривреду и 

заштиту животне средине, Трг слободе 1. 
Рок за подношење захтева са потребном документацијом је до утрошка 

средстава. 
Захтеви који нису сачињени у складу са овим јавним позивом неће се 

разматрати. 
 

V. Након разматрања приспелих захтева, сукцесивно по редоследу подношења 

захтева, Секретаријат за пољопривреду и заштиту животне средине ће, у име 

Града Суботице,  издати писану Сагласност о испуњености услова за 

подношење кредитног захтева за краткорочни кредит за набавку обртних 

средстава на период до 12 месеци, уз учешће Града Суботице у 

суфинансирању дела камате, у року од три дана од подношења захтева. 
 

 

Текст јавног позива биће објављен на интернет страници Града Суботице 

www.subotica.rs. 
 

Све додатне информације могу се добити у Секретаријату за пољопривреду и 

заштиту животне средине, на телефон 024/626-871. 
 

 

 

 

Градоначелник 
 Стеван Бакић 

http://www.subotica.rs/

