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С у б о т и ц а 

 
 
На основу члана 51. став 1. тачка 51. Статута Града Суботице („Службени лист Општине 

Суботица“, бр. 26/08 и 27/08-исправка и „Службени лист Града Суботице“, бр. 46/11 и 15/13), члана 
7. Одлуке о унапређењу општег оквира за привређивање на територији Града Суботице („Службени 
лист Града Суботице“, бр. 38/15) и члана 2. Уговора о регулисању међусобних односа у реализацији 
конкурсне линије Фонда за одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању 
набавке нове опреме микро, малим и средњим привредним друштвима, предузетницима и 
земљорадничким задругама са територије Града Суботице, који је закључен под бројем II-42-77/2015 
дана 24. новембра 2015. године, Градоначелник града Суботице, на предлог Комисије за спровођење 
поступка доделе средстава, расписује  
 

К О Н К У Р С  
за суфинансирање дела камате за кредите намењене суфинансирању набавке нове опреме 
микро, малим и средњим привредним друштвима, предузетницима и земљорадничким 

задругама 
 

у износу од 10.000.000, 00 динара 
 

I 
Средства из буџета града Суботице за 2015. годину у износу од 10.000.000,00 динара 

намењена су за суфинансирање дела камате у реализацији конкурсне линије за одобравање гаранција 
за обезбеђење кредита намењених финасирању куповине нове опреме микро, малих и средњих 
привредних друштава, предузетника и земљорадничких задруга, који се остварују у сарадњи са 
Гаранцијским фондом АП Војводине.  
 

II 
Право учешћа на Конкурсу имају привредни субјекти регистровани у Агенцији за привредне 

регистре, и то: 

1)   привредна друштва категорисана као микро и мала правна лица (1-50 запослених, и ако 
је годишњи промет и/или укупан годишњи биланс мањи од 10 милиона евра у 
динарској противвредности); 

2)   привредна друштва категорисана као средња правна лица (50-250 запослених, и ако је 
годишњи промет мањи од 50 милиона евра и/или укупан годишњи биланс мањи од 43 
милиона евра у динарској противвредности); 

3)   предузетници који воде двојно књиговодство (1-50 запослених, до 960.000.000,00 
динара годишњи приход); 

4)   земљорадничке задруге. 

Привредни субјекти из става 1. ове тачке морају да испуне следеће услове:   

1)   да су поднели попуњене неопходне захтеве са потребном документацијом једној од 
пословних банака које имају закључен Споразум о пословној сарадњи са Гаранцијским 
фондом и да им је одобрен кредит; 

2)   да послују најмање 3 године или припадају групи повезаних правних лица која послују 
више од три године, где захтев може поднети само једно од правних лица које се, према 
позитивним правним прописима, сматра повезаним правним лицем.  



3)   да над њима није покренут стечајни поступак или поступак ликвидације; 
4)   да су измирили обавезе по основу пореза и доприноса; 
5)   да им у року од две године пре подношења пријаве није изречена правноснажна мера 

забране обављања делатности; 
6)   да власници и/или одговорна лица нису осуђивани; 
7)   да су у већинском домаћем приватном власништву односно нису у групи повезаних 

лица у којој су неки од чланова велика правна лица; 
8)   да је сврха и намена инвестирања у опрему у складу са природом делатности субјекта; 
9)   да је седиште на територији Града Суботице; 
10)   да се финансиране активности спроводе на територији Град Суботице; 
11)   да нису у тешкоћама, у смислу прописа који уређује правила за доделу државне 

помоћи. 
 

III 
Субвенције ће бити додељене микро, малим и средњим привредним друштвима, 

предузетницима и земљорадничким задругама, са територије града Суботице за суфинансирање дела 
камате за набавку нове опреме и то:  

1)   нове производне опреме и/или машина; 

2)   нових делова, специјализованих алата за машине или других капиталних добра која ће 
се искористити како би се ставиле у погон неискоришћене машине и опрема које 
производе размењива добра. 

Средства из овог конкурса не могу се користити за набавку: 

-   путничких возила, и 

-   опреме за угоститељске објекте који се баве продајом пића (кафићи). 

Средства за реализацију конкурса се не могу користити за: 

1)   заостале обавезе по основу такси и пореза; 
2)   зајмове и рате за отплату кредита, као и за репрограм кредита;  
3)   трошкове гаранција, полисе осигурања, камате, трошкове банкарског пословања, 

курсне разлике;  
4)   царинске и административне трошкове;   
5)   трошкове ангажовања физичких лица и трошкове запослених у предузећу; 
6)   трошкове израде веб презентација; 
7)   остале трошкове који нису у складу са наменом Програма. 

Приоритет при додели средстава имаће привредни субјекти који обављају производне 
делатности.   

Привредни субјекти који обављају делатности у следећим секторима нису квалификовани за 
учешће у Програму: 

−   трговина (малопродаја и велепродаја); 
−   производња и продаја оружја и војне опреме; 
−   организовање игара на срећу и сличних делатности; 
−   производње челика и синтетичких влакана и вађења угља; 
−   производња и промет било којих производа или активности које се према домаћим 

прописима или међународним конвенцијама сматрају забрањеним. 

Привредни субјекти који испуне услове конкурса и којима банке укључене у реализацију 
конкурса одобре кредит могу остварити право на суфинансирање дела камате, за износе кредита који 
су минимално 5.000,00 ЕУР, а максимално 50.000,00 ЕУР, у динарској противвредности по 
званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење. 
            Максимална каматна стопа по којој се одобравају кредити за које гарантује Гаранцијски Фонд 
Војводине, а по Конкурсу за набавку нове опреме, износи до 6,5 фиксно или промењиво до 5,95% + 
6 М Еурибор или 3М Еурибор.  



Рок отплате кредита је до 6 година.  
Начин отплате се утврђује између пословних банака и корисника средстава, а према 

ануитетном плану пословне банке.  
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 три 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 суфинансирањем дела камате уређују се 
Уговором који закључују Град Суботица и корисник средстава.  

Према Споразуму о пословној сарадњи између Гаранцијског Фонда Аутономне Покрајине 
Војводине и пословним банкама: 

-   накнада Банке за обраду кредитног захтева максимално до: 1% од износа одобреног 
кредита, једнократно унапред., 

-   накнада за превремену отплату: 0%  
-   провизија за издавање гаранције износи 0,5 % годишње од номиналног износа гаранције 

и плаћа се пре издавања гаранције. Свака наредна провизија обрачунава се годишње, у 
периоду од 1. до 15. септембра текуће године, на остатак гарантованог дуга и плаћа у 
року од 10 дана од дана пријема обрачуна - фактуре.  

-   на име покрића трошкова спровођења Конкурса, учесник Конкурса уплаћује 6.000,00 
динара на текући рачун Фонда број: 160-118074-98.  

Захтев за одобравање кредита и гаранције са докуметацијом подноси се у пословним 
јединицама Банака на територији АП Војводине које су са Фондом закључиле споразум о пословној 
сарадњи. 

Додатне информације могу се добити радним даном у Гаранцијском фонду АП Војводине у 
Новом Саду, Хајдук Вељкова бр.11 (Мастер центар Новосадског сајма) и на телефоне: (021) 489-37-
00 и у свим филијалама пословних банака које су са Фондом закључиле Споразум о пословној 
сарадњи.  

Текст Конкурса, неопходна документација која се прилаже уз пријаву, документација 
неопходна за заснивање хипотеке и списак банака кредитора су објављени на сајту 
Гаранцијског фонда АП Војводине www.garfondapv.org.rs 
 

IV 
Након подношења захтева за одобрење кредита и захтева за издавању гаранције у некој од 

експозитура/филијала пословних банака које имају закључен Споразум о пословној сарадњи са 
Гаранцијским фондом, банка оцењује кредитни захтев привредног субјекта и испуњеност услова за 
доделу кредита. 

У случају да су испуњени услови за доделу средстава и банка одобри кредит привредном 
субјекту, банка прослеђује комплетну документацију Гарaнцијском фонду, који доноси одлуку о 
издавању гаранције или одбијању захтева. 

Корисник кредита, односно гаранције Гаранцијског фонда АПВ подноси захтев за доделу 
субвенције Секретаријату за привреду, лoкални економски развој и туризам на обрасцу, који се 
налази на сајту Града Суботице  http://www.subotica.rs/index/pagelist/lg/sr/id_page_node/63  

Уз захтев се прилаже: 

1)   Предрачун предмета кредитирања исказан у ЕУР и РСД са спецификацијом опреме; 
2)   Уговор о издавању гаранције 
3)   План отплате кредита. 

На предлог Комисије за спровођење поступка доделе средстава Градоначелник доноси 
одлуку о суфинасирању дела камате привредним субјектима.  

Одлука Градоначелника је коначна и објављује се на званичној интернет страници Града. 
На основу коначне одлуке Градоначелник закључује уговор о суфинансирању дела камате са 

привредним субјектима.  
Суфинансирање дела камате привредним субјектима вршиће се шестомесечно, на основу 
прибављене потврде од пословне банке о редовном измирењу пристиглих ануитета за 



протеклих 6 месеци, од стране привредних субјеката. Потребно је да потврда банке садржи 
структуру отплаћених ануитета, у смислу да се недвосмислено утврди отплаћени део главнице дуга 
и отплаћени део камате. У складу са висином трошкова камате које је привредни субјект платио 
пословој банци, врши ће се пренос средстава на име субвенционисаних трошкова камате на рачун 
привредних субјеката.  

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 писарници 

Градске управе Града Суботице, у затвореној коверти, са назнаком “ захтев за суфинансирање дела 
камате за кредите намењене суфинансирању набавке нове опреме микро, малим и средњим 
привредним друштвима, предузетницима и земљорадничким задругама.“ 

Све додатне информације и помоћ у прикупљању документације могу се добити у 
Секретаријату за привреду, локални економски развој и туризам (Град Суботица, Градска Управа, 
канцеларија 224/2, телефон 024 626 770, контакт особе Јадранка Стантић). 
 

 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 Maglai Jenő дипл. правник 


