
На основу  Одлуке о кредитној подршци регистрованим пољопривредним 
газдинствима на територији града Јагодине број 011-11/18-01 која је донета на седници 
Скупштине града Јагодине одржаној дана 15.01.2018.године и Програма мера подршке за 
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Јагодине за 2018. 
годину број 320-19/2018-03, заменик начелника Градске управе за буџет, финансије, 
привреду, пољопривреду и инвестиције расписује  
 
 

И З М Е Н У  Ј А В Н ОГ  П О З И ВА 
БАНКАМА  ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ 

РЕГИСТРОВАНИХ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА 
ЈАГОДИНЕ, УЗ УЧЕШЋЕ  ГРАДА ЈАГОДИНЕ У СУБВЕНЦИОНИСАЊУ КАМАТЕ НА  

КРЕДИТЕ ЗА НАБАВКУ ОБРТНИХ СРЕДСТАВА 

 

 У јавном позиву банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање 
регистрованих пољопривредних газдинстава са територије града Јагодине, уз учушће града 
Јагодине у субненционисању камате на кредите за набавку обртних средстава број 420-
1/2018-03 од 12.03.2018.године,  
 
мења се тачка II , подтачка 3 и гласи:       
„Да за сваки кредит одобрен физичким лицима - носиоцима регистрованих пољопривредних 
газдинстава, правним лицима и предузетницима са територије града Јагодине, који су 
уписани у Централни регистар пољопривредних газдинстава са активним статусом, град 
Јагодина субвенционише фиксну ефективну каматну стопу у износу до 9,5% на годишњем 
нивоу (обрачунату једном годишње при одобравању кредита, пропорционалном методом) , 
без индексације кредита валутном клаузулом и без индексације кредита кретањем стопе 
раста цена на мало“. 
 
мења се тачка II , подтачка 4 и гласи        
„Ефективна каматна стопа дефинисана ставом 3., треба да садржи пратеће трошкове 
одобравања кредита, осим трошка менице (50 динара по меници) и кредитног бироа (246,00 
динара за физичка лица, 600,00 динара за предузетнике и 1.440,00 динара за правна лица), 
тако да корисник средстава банке нема никаквих додатних трошкова дефинисаних уговором 
са пословном банком и да исплаћује само главницу кредита са шестомесечним отплатама, 
менице и трошак кредитног бироа. Уговор који град Јагодина потписује са пословним 
банкама садржи ефективну каматну стопу (обрачунату једном годишње, пропорционалним 
методом, максимални износ до 9,5%), а која у себи садржи и накнаду за обраду захтева за 
кредит. 
Да би понуде пословних банака биле међусобно упоредиве, неопходно је да пословне  банке 
поред остале документације, доставе и план отплате кредита са примером кредита: 
главница 100.000,00 динара рок отплате 12 месеци са шестомесечним ануитетима, фиксном 
ефективном каматном стопом (обрачунатој једном при одобравању кредита, 
пропорционалном методом). Трошак превремене отплате кредита није валидан трошак“. 
  
 Сви остали елементи јавног позива банкама заинтересованим за краткорочно 
кредитирање регистрованих пољопривредних газдинстава са територије града Јагодине, уз 
учушће града Јагодине у субненционисању камате на кредите за набавку обртних средстава 
број 420-1/2018-03 од 12.03.2018.године, остају непромењени.  

  
             Текст  измене јавног позива биће објављен на огласној табли градске управе града 
Јагодина и интeрнет страни града Јагодине www.jagodina.оrg.rs.  
 Све додатне информације могу се добити на број телефона, 035/81-50-507 и   
035/81-50-521 
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