ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за
суфинансирање камате за пољопривредни кредит за
куповину новог трактора
Почетна/Е-Услуге/Јавни позиви/ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за суфинансирање камате за пољопривредни кредит за куповину новог
трактора

Градско веће, на основу Закључка o објављивању јавног позива за подношење
захтева за суфинансирање камате за пољопривредни кредит за куповину новог
трактора број 320-52 / 20-V од 29.04.2020. годинe, расписује:
ЈАВНИ ПОЗИВ за подношење захтева за суфинансирање камате
за пољопривредни кредит за куповину новог трактора
I Позивају се физичка лица, носиоци или чланови регистрованог пољопривредног
газдинства у активном статусу са пребивалиштем и производњом на територији града
Крагујевца, корисници пољопривредних дугорочних кредита (од 12-36 месеци) за
куповину новог трактора, узет код пословне банке коју одабере сам пољопривредни
произвођач.
Средства за ове намене планирана су у износу 4.000.000,00 динара.
Одобрена средства за суфинансирање камате у висини референтне каматне стопе НБС,
Град ће уплатити на рачун пољопривредног произвођача.
II Суфинансирање камате се врши за кредите узете за куповину нових трактора.
III Право на суфинансирање камате може да оствари физичко лице, носилац или члан
регистрованог пољопривредног газдинства у активном статусу са пребивалиштем и
производњом на територији града Крагујевца, ако:
•
•
•

•
•
•

на њега гласи уговор о кредиту;
подносилац захтева или чланови његовог домаћинства немају неизмирене доспеле
обавезе према буџету града Крагујевца, закључно са даном обраде захтева.
ако је подносилац захтева дао изјаву пред службеним лицем Градске управе за
друштвене делатности и послове са грађанима, Одељење за развој пољопривреде и
заштиту животне средине, да он или члан његовог домаћинства по било ком основу
не користе друга бесповратна подстицајна средства за ову намену.
да је купљен нов тарактор снаге мотора до 60 киловата (kW), са стандардним
деловима, уређајима и припадајућом кабином,
да је трактор произведен у Републици Србији или чији модел добављач увози у
растављеном стању и склапа на производним линијама у Републици Србији.
да подносилац захтева (власник или члан РПГ) има у Регистру пољопривредних
газдинстава уписано пољопривредно земљиште под производњом одговарајућих
врста биљних култура и то:
до 2 ха житарица, индустријског и крмног биља, до 2 ха јагодичастог воћа и хмеља,
односно мање од 5 ха другог воћа, од 0,1 до 50 ха цвећа, до 2 ха винове лозе, до 0,5

•

ха поврћа, воћа и цвећа у заштићеном простору, односно до 3 ха поврћа (на
отвораном пољу).
или да подносилац захтева (власник или члан РПГ) има у Регистру
пољопривредних газдинстава уписан одговарајући сточни фонд у зависности од
врсте сточарске производње:
до 19 млечних крава, до 149 приплодних оваца или коза, до 29 приплодних крмача
или до 99 товних свиња по турнусу, или до 3.999 бројлера по турнусу и до 399
товних ћурки по турнусу.

IV Образац захтева се преузима у Градској управи за друштвене делатности и послове са
грађанима – Одељење за развој пољопривреде и заштиту животне средине, канцеларија
406/IV спрат, зграде Управе града или са интернет странице града : www.kragujevac.rs
Уз попуњен захтев доставља се:
1. копија личне карте и текућег рачуна подносиоца захтева (копирати у 4 примерка)
2. копија потврде о активном статусу у регистру пољопривредног газдинства за
2020.годину ;
3. копија образaца издате од стране Министарства финансија – Управа за трезор у
Крагујевцу и то:
“Извод из регистра пољопривредних газдинстава – структура биљне производње“,
“Извод из регистра пољопривредних газдинстава – животиње“ и
“Извод из регистра пољопривредних газдинстава – подаци о пољопривредном
газдинству“,
4. потписана изјава подносиоца захтева да он или чланови његовог пољопривредног
газдинства нису остварили средства по истом основу за инвестицију за коју подноси
захтев. односно да иста инвестиција није предмет другог поступка за коришћење
подстицаја, (изјава ће бити саставни део овог захтева);
5. доказ о извршеној куповини новог трактора снаге до 60Kw. (копија рачуна и фискалног
рачуна, копија гарантног листа), који морају да гласе на подносиоца захтева, (копирати у 2
примерка )
6. уговор о кредиту закључен са пословном банком у 2020. години; (копирати у 2
примерка )
7. копија плана отплате кредита; (копирати у 2 примерка )
8. регистрација трактора (копирати у 2 примерка )
9. саобраћајна дозвола. (копирати у 2 примерка )
V Захтев са пратећом документацијом предаје се на кружном шалтеру, зграде управе града
Крагујевца, или на адресу Град Крагујевац, Градске управе за друштвене делатности и
послове са грађанима, Секретаријата за привреду и друштвене делатности, Одељење за
развој пољопривреде и заштиту животне средине, Трг Слободе бр. 3, 34 000 Крагујевац.
VI Ова мера ће се реализовати од дана објављивања јавног позива на званичној интернет
страници града Крагујевца: www.kragujevac.rs, па до утрошка средстава планираних за ове
намене, a најкасније до 15.11.2020.г.
Захтеви ће се разматрати по редоследу подношења.

VII Детаљне информације могу се добити у Одељењу за развој пољопривреде и заштиту
животне средине, на телефон: 034/306 -189 од 8 -15:30 сати, сваког радног дана у периоду
трајања Јавног позива.

