
На основу члана 41. Статута Општине Свилајнац   („Службени гласник Општине 

Свилајнац ”, број 41/08) и Одлуке о буџету Општине Свилајнац за 2012. годину, 

Скупштина Општине Свилајнац је на седници одржаној дана 23. 12.  2011. године донела  

 

 

ОДЛУКУ 

О ПОДСТИЦАЊУ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ 

СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ   КАМАТНЕ СТОПЕ ЗА 2012. ГОДИНУ 

 

    Члан 1. 

 

 Овом Одлуком уређују се услови и начини коришћења подстицајних средстава  за 

пољопривредну производњу кроз субвенционисање каматне стопе пољопривредницима за 

обртна средства у пољопривреди и каматне стопе за пољопривреднике који су извршили, 

који су остварили право на кредитну подршку у складу са Уредбом о подстицању 

пољопривредне производње путем кредитне подршке кроз субвенционисање дела каматне 

стопе у 2011. години („Службени гласник РС“ број  33/11).  

    Члан 2.  

 

 Подстицајна средства кроз субвенционисање камате су планирана Одлуком о 

буџету Општине  Свилајнац за 2012. годину за: 

- 100 пољопривредника на износ кредита до 200.000,00 динара одобреног на 9 

месеци за обртана средства у пољопривреди  

- 14 пољопривредника који су извршили набавку 30 јуница у складу са Уредбом 

Владе у износу од 8% на неотплаћени део кредита на годишњем нивоу у 

периоду отплате кредита. 

 

Члан 3.  

 

Право на коришћење подстицајних средстава по условима из ове одлуке има 

физичко лице  са територије Општине Свилајнац – носилац пољопривредног газдинства 

ако је: 

- уписано у Регистар пољопривредних газдинстава  

- Корисник кредитне подршке у складу са Уредбом Владе. 

-     да је измирио обавезе по основу јавних прихода Буџета Општине Свилајнац. 

 

 

 

Члан 4.  

 

 Захтев за остваривање права на коришћење подстицајних средстава до висине 

камате на износ кредита из члана 2. Ове одлуке подноси се надлежном Одељењу 

општинске управе Општине Свилајнац.  

 Лице из члана 3. Ове одлуке уз захтев подноси: 

- Фотокопију доказа да је газдинство уписано у Регистар пољопривредних 

газдинстава, 

- Фотокопију документације којом се доказује коришћење кредитне у складу са 

Уредбом Владе. 

-    Уверење о измиреним обавезама 

 

 

Захтеви се подносе до 31.03.2012. године, а одобраваће се склапањем Уговора до  



броја пољопривредника и износа из члана 2. Одлуке, одобреног Одлуком о буџету 

Општине Свилајнац. 

 

 

    

 

 

Члан 5.  

 

 Подстицајна средства ће се уплаћивати на рачуне пословних банака у зависности од 

броја одобрених кредита. 

 

    Члан 6.  

  

 Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања и објавиће се у 

„Службеном гласнику Општине Свилајнац“. 

 

 

 

 

 

     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВИЛАЈНАЦ 

   Број: 06-47/11-I-4    Дана: 23. 12. 2011. године 

 

 

     ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

                                                       Мирослав Маринковић, Др ветерине 


