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На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне
политике и политике руралног развоја општине Свилајнац за 2021. годину
(„Сл. гласник општине Свилајнац“ бр. 32/20), Општинска управа општине
Свилајнац - Одељење за инспекцијски надзор и пољопривреду расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДСТИЦАЈЕ У ОКВИРУ МЕРА КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ У
2021. ГОДИНИ
1) Позивају се регистрована пољопривредна газдинства (физичка
лица), са пребивалиштем и производњом на територији општине Свилајнац,
да поднесу захтев за кредитирање (краткорочно или дугорочно) за 2021.
годину.
2) Кредитирају се максимално 50 корисника краткорочних кредита
(регистрована пољопривредна газдинства са активним статусом) и
појединачног износа кредита до 500.000,00 динара одобрених на девет
месеци и износа утврђеног за спровођење ове мере краткорочног
кредитирања за обртна средства (репроматеријал у пољопривреди). Осим
тога, предвиђено је коришћење од стране активних регистрованих
пољопривредних газдинстава за 20 корисника дугорочних кредита у висини до
1.000.000,00 динара, са роком доспећа од нјавише 5 година и једном годином
грејс периода, за инвестиције у основна средства у пољопривреди
(пољопривредне
машине,
опрема,
реконструкција
или
изградња
пољопривредних објеката и др.).
3) Право на коришћење краткорочних и дугорочних кредита (општи
критеријуми) имају:
- физичка лица која су уписана у Регистар пољопривредних
газдинстава
искључиво
као
носиоци
комерцијалних
породичних
пољопривредних газдинстава;
- корисници који поседују регистровано пољопривредно газдинство,
уписано у Регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом на
територији општине Свилајнац, што се доказује достављањем потврде о
активном статусу пољопривредног газдинства;

- корисници кредита који предмет коришћења подстицаја користе на
територији општине Свилајнац;
- корисници кредита са пребивалиштем и производњом на територији
општине Свилајнац;
- корисници кредита који доставе потврду надлежног Општинског
органа о измиреним обавезама на име локалних јавних прихода.
4) Средства се одобравају, по редоследу пријема потпуних захтева, до
утрошка планираних средстава.
5) Интензитет помоћи је 100% износа камате на краткорочне и
дугорочне кредите. Обавезе корисника кредита су накнаде и трошкови у току
одобравања и реализације кредита, а суфинансира се целокупна камата.
6) Потребна документација за подносиоца захтева:
- Захтев за коришћење подстицаја подноси се Одељењу за
инспекцијски надзор и пољопривреду Општинске управе општине Свилајнац,
у року одређеном Јавним позивом.
- Уз захтев корисник подстицаја подноси документацију којом доказује
испуњеност општих критеријума.
7) Један корисник може користити само једну или више кредитних
линија по врсти кредита (краткорочних или дугорочних), која може обухватати
више намена. Уколико се утврди да кредит није благовремено враћен од
стране газдинства, целокупна камата и затезна камата која је обрачуната у
складу са пословном политиком изабране банке, за цео период коришћења
кредита, наплаћују се од корисника.
8) Рок за достављање захтева за коришћење краткорочних и
дугорочних кредита је до 30.04.2021. године.
9) Пријава на конкурс, односно преузимање пријавног захтева у оквиру
напред наведенe мерe кредитне подршке могу се директно преузети у
Општинској управи општине Свилајнац, Одељење за инспекцијски надзор и
пољопривреду, канцеларија бр. 36, ул. Светог Саве 102, 35210 Свилајнац и са
сајта општине Свилајнац.
10) Конкурс се објављује у потпуној верзији на интернет страници сајта
општине Свилајнац (www.svilajnac.rs), на огласној табли Општинске управе
општине Свилајнац и на огласним таблама месних заједница општине
Свилајнац које покривају територију општине Свилајнац.
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