
 
 

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (Сл. 
Гласник РС 10/13) и члана 4. Уговора о регулисању међусобних односа у реализацији конкурсне 
линије за одобравање гаранција за обезбеђење дугорочних кредита намењених финансирању 
куповине нове опреме за наводњавање и противградну заштиту кроз суфинансирање дела 
камате за налогодавце по гаранцијама Фонда са територије града Суботице бр. II-401-1434/2014 
од 08.12.2014. године између Гаранцијског фонда АП Војводине и града Суботице, а у складу са 
Изменом Програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији 
града Суботице бр. I-320-137/2014 од 28.11.2014. године,  Градоначелник града Суботице 
расписује 
 
 

КОНКУРС  
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА КАМАТЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ  

У износу од 18.500.000,00 динара 
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Средства из буџета града Суботице за 2014. годину у износу од 18.500.000,00 динара 
намењена су за суфинансирање дела камате дугорочних кредита намењених за финансирање 
куповине нове опреме за наводњавање и противградну заштиту, пољопривредницима, који се 
остварују у сарадњи са  Гаранцијским фондом АП Војводине. 
 

2 
 

Право учешћа на Конкурсу имају физичка лица – носиоци регистрованих породичних 
пољопривредних газдинстава, за дугорочне кредите у трајању од 5 (пет) година за набавку 
нових система и опреме за наводњавање и за набавку опреме за противградну заштиту у 2015. 
години, који испуњавају следеће минималне услове: 

- пребивалиште на територији града Суботице 
- отворен наменски текући рачун у банци кредитору и пријављен Управи за аграрна 

плаћања као наменски текући рачун регистрованог породичног пољопривредног 
газдинства, 

- мање од 70 година живота на дан отплате последњег ануитета. 
Учесници Конкурса су дужни да додељена средства реализују на подручју града 

Суботице. 
 

 
        3 

 
Субвенције ће бити додељене регистрованим пољопривредним газдинствима са 

територије града Суботице за суфинансирање дела камате за набавку нове опреме за 
наводњавање и противградну заштиту у 2015. години. 

Набавка нових система и опреме за наводњавање и за противградну заштиту вршиће се 
посредством Гаранцијског фонда АП Војводине ( у виду гаранције ) и са пословним банкама (у 
виду дугорочног кредита). 

Износ кредита је минимално 20.000,00 ЕУР, а максимално 50.000,00 ЕУР, у динарској 
противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење. 



Номинална каматна стопа фиксно до 7,5% или променљива до 6,75% + 6М Еурибор на 
годишњем нивоу. 

Рок отплате кредита је до 5 година. 
Начин отплате је у полугодишњим  ануитетима у динарској противвредности у еурима 

применом званичног средњег курса НБС који важи на дан плаћања и то за кредите пуштене у 
коришћење од 01.01 до 30.06 текуће године, први ануитет доспева за плаћање 01.09. исте 
године; а за кредите пуштене у коришћење у периоду од 01.07. до 31.12. текуће године, први 
ануитет доспева за плаћање 01.03. наредне године.  

Напомена: банка у договору са клијентима може уговорити другачију динамику отплате 
кредита као и период мировања кредита. 

 Град Суботица ће извршити плаћање редовне камате у целости, за прве две године 
отплате кредита, а  за преостали период од три године, до укупне отплате кредита, камату у 
целости плаћа подносилац пријаве. Међусобна права и обавезе у вези са коришћењем 
субвенције уређују се Уговором који закључују град Суботица и корисник средстава. 

Остали трошкови: за Гаранцијски фонд 0,5 % од одобрене гаранције, банкарска накнада у 
износу од 1% од одобреног кредита и процена вредности и упис хипотеке по тарифи надлежног 
органа. 

Средства обезбеђења кредита су : 
• две бланко сопствене менице  
• хипотека првог реда на пољопривредном земљишту без терета у минималном 

односу 1:1,3 вредности гарантованог износа 
На име покрића трошкова учесник  конкурса уплаћује износ од 4000,00 динара и уплаћује  

на рачун Гаранцијског фонда АПВ број: 160-118074-98. 
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ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
1. Предрачун предмета кредитирања исказан у ЕУР и РСД са спецификацијом 

опреме, 
2. Оригинал Извода  из регистра  пољопривредног газдинства за 2014. годину који 

издаје Управа за трезор (прва страна извода РПГ са основним подацима и друга страна извода са 
подацима о површини и сетвеној структури) по предатом захтеву до 30.04, а након овог датума 
ове документе доставити за 2015. годину 

3.  Фотокопија картице наменског текућег рачуна, 
4. Фотокопија Решења Пореске управе о задужењу у последњих 12 месеци, 
5. Потврда Пореске управе да су измирене све пореске обавезе подносиоца пријаве и 

чланова домаћинства (одводњавање и наводњавање, имовина) 
6.  Извод из листа непокретности о власништву над земљиштем на којем је 

планирана инвестиција, 
7. Оригинални лист непокретности који служи за обезбеђење не старији од три (3) 

месеца (опционо, у случају одобрења кредита) 
8. Фотокопија личних карата подносиоца Пријаве и чланова домаћинства, 
9. Потврда о приходима домаћинства (опционо) 
10. Изјава о повезаним лицима (образац се може преузети у Канцеларији за 

пољопривредно земљиште у државној својини) 
11. Потврде пословних банака у износу промета и просека динарских и девизних 

рачуна за подносиоца пријаве за претходнх 12 месеци , 
12. Доказ о уплати трошкова спровођења Конкурса 
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Преглед комплетности и исправности приспелих пријава за коришћење субвенција 
и пратеће документације врши Комисија за обраду пријава на Конкурс за суфинансирање 
дела камате на пољопривредне кредите . Ова комисија доставља документацију 
Гаранцијском фонду АП Војводине на коначно одлучивање. 

Непотпуни захтеви неће бити разматрани. 
Лица која су остварила право коришћења кредитних средстава и субвенција по 

конкурсима Гаранцијског фонда из претходних година, а нису испунила своје обавезе у складу 
са тим конкурсима, немају право на коришћење средстава по овом конкурсу. 

 
Конкурс је отворен до утрошка средстава предвиђених Конкурсом. 

 
Захтев за коришћење субвенција са траженом документацијом предају се у 

затвореној коверти, у Услужном центру града Суботице - са назнаком:  
 

“Комисији за обраду пријава на Конкурс за суфинансирање дела камате на 
пољопривредне кредите –  

ЗАХТЕВ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ДЕЛА КАМАТЕ НА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ ” 
 

Све додатне информације и помоћ у прикупљању документације могу се добити у 
Канцеларији за пољопривредно земљиште у државној својини (Град Суботица, Градска 
Управа, канцеларија 200, телефон 024 626 871, контакт особе Дудаш Харгита и Гргур 
Стипић). 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
       Maglai Jenő дипл. правник 


