
На  основу  члана  13.  став  5.  Закона о  подстицајима  у  пољопривреди  и  руралном  развоју
(„Службени гласник Републике Србије”, број 10/13),  Програма подршке спровођења пољопривредне
политике и политике руралног развоја на територији града Пожаревца за 2013. годину брoj  01-06-
146/3 од 25.09.2013. године, члана 91. Статута града Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“,
брoj  4/13) и члана 21.  Пословника о раду Градског већа града Пожаревца ( „Службени гласник града
Пожаревца“ бр. 3/08, 5/08, 3/09 и 7/12), 

Градско веће града Пожаревца је на седници одржаној дана 04.11.2013. године, расписује

К О Н К У Р С

О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ КРАТКОРОЧНОГ КРЕДИТИРАЊА
ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ ПРЕКО БАНАКА У 2013. ГОДИНИ

за подручје града Пожаревца

01. Предмет:
- избор корисника средстава за реализацију Програма подршке спровођења пољопривредне политике
и  политике  руралног  развоја  на  територији  града  Пожаревца  за  2013.  годину  у  разделу
I. суфинансирање камате за краткорочно кредитирање пољопривредне производње преко пословних
банака, а у сарадњи са локалном самоуправом о субвенционисању дела редовне камате по одобреним
кредитима у 2013. године, а у циљу стварања услова за очување, подстицање, унапређење и развој
пољопривредне производње на подручју града Пожаревца.

02. Програм мера:
- унапређење биљне производње,
- унапређење и развој сточарске производње,
- у повртарској производњи,
- изградња система за одводњавање и наводњавање
-  набавка  механизације  за  производњу поврћа,  житарица  и индустријског  биља,  као  и машина и
опрему за сточарску производњу;  
-  подстицање  производње  биолошко  вредније  хране  и  извозних  програма пољопривредне
производње;

03. Услови
- општи услови:
- банка, администратор кредита је пословна банка са којом се потпише Протокол о сарадњи,
- захтев за одобравање средстава мора бити у складу са Програмом мера пословне банке,
- кредит се одобрава за период од 12 месеци,
- максимални износ кредита је до 1.000.000, 00 динара /без валутне клаузуле/,
- каматна стопа коју плаћа корисник кредита је 1% на годишњем нивоу.

- посебни услови:
- право коришћења средстава по овом Програму, имају физичка лица са подручја града Пожаревца и
Градке општине Костолац, која се баве пољопривредном производњом, и испуњавају следеће услове:
- да је корисник средстава уписан у 2013. години као носилац газдинства у Регистар пољопривредних
газдинстава на подручју града Пожаревца,
- да корисник средстава, уколико не врати кредитна средства у предвиђеном року, камата неће бити
субвенционисана од стране Аграрног фонда,
- да корисник средстава и било који члан домаћинства, уколико је раније користио кредитна средства
за  пољопривредну  производњу  Аграрног  фонда  града Пожаревца,  и  исти  је  вратио,  има  право
коришћења средстава по овом Програму.

04. Потребна и обавезна документација уз пријаву:
- образац пријаве/може се преузети у згради Градске управе града Пожаревца, улица Дринска број 2,



канцеларија број 36, у времену од 10-14 часова радним даном/,
- фотокопију потврде о активном статусу пољопривредног газдинстава у 2013. години,
- фотокопија личне карте подносиоца пријаве,
- фотокопија наменског рачуна пословне банке.

05.  Корисници могу поступити по конкурсу од дана објављивања  на огласној табли Градске управе
града  Пожаревца  и  Градске  општине  Костолац,  месним  канцеларијама  и  на  веб  страни  града
Пожаревца www.  pozarevac  .rs  .

Корисници могу подносити пријаве са потребном документацијом  до 20.12.2013. године или
док има средстава на рачуну Аграрног фонда по овом Програму.

Корисници који  испуњавају услове  и  критеријуме за  доделу средстава  по овом Програму,
након добијене сагласности од локалне самоуправе, биће упућени на  даљу процедуру код пословне
банаке са којом потпише Протокол о пословној сарадњи.

Подстицајана  средства  ће  се  директно  преносити  на  наменски  рачун  пољопривредног
газдинства.

Напомена: Подносилац пријаве може на основу расписаних конкурса да конкурише само за две врсте
субвенција из Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја
на територији града Пожаревца у току 2013. године.

              ГРАДОНАЧЕЛНИК
  Миомир Илић, дипл.инж.шумарства

http://www.pozarevac.rs/

