
На основу члана 5. Одлуке о условима и начину субвенционисања камате на кредите намењене 

развоју привредних субјеката на територији  града Јагодинe у 2019.години, број 400-77/2019-01 

која је донета на седници Скупштине града Јагодине одржаној дана 11.06.2019.године, 

градоначелник града Јагодине расписује 
 
 

 

Ј А В Н И  П О З И В 
           БАНКАМА  ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ 
ПРЕДУЗЕТНИКА,MИКРО, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРАВНИХ ЛИЦА  НА ТЕРИТОРИЈИ 

ГРАДА ЈАГОДИНЕ УЗ УЧЕШЋЕ ГРАДА ЈАГОДИНЕ У СУБВЕНЦИОНИСАЊУ 
КАМАТЕ 

 

I Позивају се банке заинтересоване за краткорочно кредитирање предузетника, микро, 

малих и средњих правних лица са подручја града Јагодине уз учешће града Јагодине у 

субвенционисању камате, да поднесу писане понуде са условима кредитирања. 

 

     II   Заинтересоване банке морају испуњавати следеће услове:  

     1. Да краткорочно, на 12 месеци са месечним ануитетима, са фиксном номиналном  

         каматном стопом без критеријума за индексацију кредита, са меницама као средством 

        обезбеђења кредита, кредитирају у динарима предузетнике, микро,  мала и средња   

        преузећа  на  територији града  Јагодине. Средства за субвенционисање каматне стопе, 

        предвиђена Одлуком о буџету града Јагодине за 2019.годину, намењена су развоју  

        привредниh субјеката у виду кредитне подршке, за субвенционисање камате на кредите 

        које банке  одобравају привредним субјектима на територији града Јагодине, а за 

        следеће намене: 

- набавку обртних средстава 

                  - набавку машина и опреме ради проширења и осавремењавања производног  

                     процеса и 

-  куповину, изградњу, реконструкцију и адаптацију пословних просторија.      
       2. Да привредним субјектима из тачке 1. одобре само један кредит који се       

           исплаћује у динарима за који износ субвенционисане камате не може бити већи од  

           200.000,00 динара у току једне године.  
3. Да за сваки кредит одобрен  предузетницима, микро,  малим и средњим правним 

лицима која своју делатност обављају на територији града Јагодине, град Јагодина 
субвенционише фиксну номиналну каматну стопу у износу до 7% на годишњем 
нивоу (обрачунату сваког месеца пропорционалном методом), без индексације 
кредита валутном клаузулом и без индексације кредита кретањем стопе раста цена на 
мало.  
Да би понуде пословних банака биле међусобно упоредиве, неопходно је да пословне 
банке поред остале документације, доставе и план отплате кредита са примером 
кредита: износ главнице 100.000,00 динара и 1.000.000,00 динара, рок отплате 12 
месеци са месечним ануитетима, фиксном номиналном каматном стопом.    

4. По потписивању уговора са крајњим корисницима пословна банка ће најкасније до 
15.12.2019. године доставити граду Јагодина захтев за исплату средстава на име 
субвенције за камате по одобреним краткорочним кредитима. Захтев мора садржати 
списак корисника којима су кредити одобрени, износ камате по сваком одобреном 
кредиту, као и потврду / изјаву да су средства наменски одобрена. Банка је дужна да 
сукцесивно, једном месечно,  подноси захтевe за исплату субвенционисане камате са 
списком одобрених кредита, Градској управи за буџет, финансије, привреду, 
пољопривреду и инвестиције.   

5. Сав ризик одобрења и наплате кредита од корисника сносе банке. У  случају кашњења 



корисника у отплати главнице, потенцијалне додатне трошкове регулисаће корисник 
кредита у складу са пословном политиком банке.  
Средства којима ће град  Јагодина субвенционисати камате на додељене кредите   
обезбеђена су у буџету града Јагодина за 2019. годину у оквиру Програм 3 – Локални 
економски развој, програмска активност 1501-0001 – унапређење привредног и 
инвестиционог амбијента, на економској класификацији  4541- у износу од 
5.000.000,00 динара.  
Град  Јагодина ће субвенционисати камату до утрошка средстава, а по овом јавном              
позиву по захтевима поднетим од стране пословне банке најкасније до 15.12.2019. 
године. 

     6. Право на субвенционисање каматне стопе на кредите намењене развоју привредних 

             субјеката на територији града Јагодине, одобрених од стране пословних банака имају 

             привредни субјекти који: 

                  -  су разврстани у складу са Законом као микро, мала и средња правна лица  

                     и предузетници са седиштем на територији града Јагодине, 

 -  своју делатност обављају искључиво на територији града Јагодине и 

 -  су измирили обавезе по основу јавних прихода буџета града Јагодине. 

 

III  Право учешћа по овом јавном позиву имају све банке:  
- које су регистроване за обављање банкарских послова (доставити извод из АПР-а, не 
старији од 30 дана) ,  

      - које доставе понуду у складу са овим јавним позивом. 

 

 IV    Конкурсна комисија   

      Поступак разматрања и избора понуда банака  спроводи стручна комисија од три (3)   

члана. 

 
V Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће се разматрати. Након 
разматрања приспелих понуда банака, град  Јагодина ће са банкама које испуњавају све 
наведене услове закључити споразум о пословно - техничкој сарадњи. 

 

VI Понуде се подносе на писарници  градске управе града Јагодине, у затвореним ковертама 
са назнаком “Град Јагодина - понуда за краткорочно кредитирање предузетника, микро, 
малих и средњих правних лица  на територији града  Јагодине уз учешће града Јагодине у 
субвенционисању камате – не отварати до истека рока” или се достављају поштом. 
  

            Рок за достављање понуде је до 26.06.2019. године до 10 часова 

 
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу градске управе 

града Јагодине, у улици Краља Петра  I број 6, до наведеног рока  без обзира на начин 
достављања.  
            Текст јавног позива биће објављен на огласној табли градске управе града Јагодина и 
интeрнет страни града Јагодине www.jagodina.оrg.rs, као и најмање у једним дневним, 
односно недељним новинама које се дистрибуирају на подручју надлежности органа  који 
расписује конкурс. 

Све додатне информације могу се добити на број телефона, 035/8150507 и   

035/8150521 
 

 Број: 401-1812/2019-01   

Дана: 17.06.2019. године 

                                                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                        Ратко Стевановић,  дипл.ел.инж., с.р. 

           

 

http://www.jagodina.оrg.rs/

