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Трг српских добровољаца 12, 23300 Кикинда, тел 0230/410-111 факс:0230/410-122 e-mail: info@kikinda.org.rs 
 

На основу “Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја“ и мере програма 01- субвенционисање камата/накнада за средства која 
ће се узимати од фондова и банака, који је донет од стране Градског већа Града Кикинде 
број XI – 320 – 42/2017 од 11.04.2017.године, 

 Градоначелник Града Кикинде расписује; 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
 

Регистрованим пољопривредним газдинствима заинтересованим за подношење 
захтева за креткорочне кредите за набавку обртних средстава, уз учешће Града 

Кикинде у субвенционисању накнаде 
 

I. Јавнипозив се упућује регистрованим пољопривредним газдинствима – физичким 
лицима са територије Града Кикинде ( у даљем тексту Град) која су заинтересована 
за подношење захтева за краткорочне кредите за набавку обртних средстава на 
период од 12 месеци, уз учешће Града у субвенционисању накнаде. 

 
Рагистрована пољопривредна газдинства, Градској управи, на писарници Услужног 
центра, подносе захтев за издавање сагласности о испуњености услова за 
подношење кредитног захтева з акраткорочни кредит за набавку обртних средстава 
на период од 12 месеци, уз учешће Града у субвенционисању накнаде. 
 
Укупна средства за ову намену износе 25.000.000,00 динара уз учешће Града 
Кикинде у субвенционисању накнаде у укупном износу од 1.500.000,00 динара  и 
обезбеђена су у буџету Града. 
 
Износ кредита одобрава пословна банка подносиоцу захтева у минималном износу 
од 200.000,00 динара и максималном износу до 500.000,00 динара, са роком отплате 
12 месеци. 
 
Банка са којом је Град закључио споразум је: 
ОТП Банка а.д. Нови Сад, Булевар ослобођења 80 
 
Посносиоцу захтева (кориснику кредита) може се одобрити само један кредит по 
овом Јавном позиву. 



 
Банка са Корисником закључује уговор, којим се ближе дефинишу дужничко – 
поверилачки односи Корисника кредита и Банке. 
Корисник кредита обавезан је доставити један примерак уговора Канцеларији за 
пољопривреду. 
 
Приликом подношења кредитног захтева подносилац захтева доставља банци 
Сагласност о испуњености услова за подношење кредитног захтева за краткорочни 
кредит з анабавку обртних средстава на период од 12 месеци, уз учешће Града у 
субвенционисању накнаде. 

 
II. Услови које регистрована пољопривредна газдинства треба да испуне: 

- да имају регистровано пољопривредно газдинство уписано у регистар 
пољопривредних газдинстава, са активним статусом. 

- да имају пребивалиште на територији Града Кикинде. 
 
III. Потребна документација: 

- Захтев за издавање Сагласности о испуњености услова за подношење кредитног 
захтева за краткорочни кредит за набавку обртних средстава на период од 12 
месеци, уз учешће Града Кикинде у субвенционисању накнаде. 

- Потврда о активном статусу у регистру пољопривредних газдинстава за 
2017.годину. 

- 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 (семе, садни материјал, минерално 
ђубриво, заштитна средства, гориво, храна за животиње, закуп земљишта, текуће 
одржавање опреме, механизације и објеката...). 
 
IV. Рок за подношење захтева са потребном документацијом је до утрошка средстава, а 

најкасније до 01.10.2017.године. 
            Захтеви који нису сачињени у складу са овим Јавним позивом неће се разматрати. 

V. Након разматрања приспелих захтева, сукцесивно по редоследу подношења 
захтева, Канцеларија за пољопривреду ће, у име Града Кикинда, издати писану 
Сагласност о испуњености услова за подношење кредитног захтева з акраткорочни 
кредит з анабавку обртних средстава на период од 12 месеци, уз учешће Града 
Кикинда у субвенционисању накнаде, у року од три дана од подношења захтева. 
 
Текст Јавног позива биће објављен у локалним Кикиндским новинама и  на 
интернет страници Града Кикинде www.kikinda.org.rs  
 
 
 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                                                                                                             Павле Марков   

http://www.kikinda.org.rs/


 
 
 
 


