
На основу члана 5. Одлуке о условима и начину субвенционисања камате на кредите 
намењене развоју привредних субјеката у граду Јагодина у 2018.години („Службени гласник 
града Јагодине“ број 7/2018), градоначелник града Јагодине расписује 

 
 

ИЗМЕНУ  Ј А В Н ОГ  П О З И ВА 
           БАНКАМА  ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ 

ПРЕДУЗЕТНИКА, МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЈАГОДИНЕ 
УЗ УЧЕШЋЕ ГРАДА ЈАГОДИНЕ У СУБВЕНЦИОНИСАЊУ КАМАТЕ 

 
 

       У јавном позиву банкама заинтересованим за краткорочно кредитирање 
предузетника, малих и средњих преузећа са подручја града Јагодине уз учешће града 
Јагодине у субвенционисању камате број 401-827/2018-01од 18.06.2018.године, 
 
 мења се тачка I и гласи:       

Позивају се банке заинтересоване за краткорочно кредитирање микро, малих и 
средњих правних лица са подручја града Јагодине уз учешће града Јагодине у 
субвенционисању камате, да поднесу писане понуде са условима кредитирања. 
 
мења се тачка II , подтачка 1 и гласи       

 
 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 микро, мала и средња правна лица  на 
територији града  Јагодине. Средства за субвенционисање каматне стопе, предвиђена  
Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Јагодине за 2018.годину,  намењена 
су развоју привредних 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 
 - одржавање текуће ликвидности и остале намене.    
 
мења се тачка II , подтачка 3 и гласи       

 
 Да за сваки кредит одобрен  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.   

 
мења се тачка II , подтачка 6 и гласи       
 
 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 о рачуноводству на микро, мала и средња 
правна лица  
 -   имају седиште  на територији града Јагодине, 
 -  своју делатност обављају искључиво на териториј играда Јагодине и 
 -  су измирили обавезе по основу јавних прихода буџета града Јагодине. 
  



 Сви остали елементи јавног позива банкама заинтересованим за краткорочно 
кредитирање кредитирање предузетника, малих и средњих преузећа са подручја града 
Јагодине уз учешће града Јагодине у субвенционисању камате број 401-827/2018-01од 
18.06.2018.године, 

  
             Текст  измене јавног позива биће објављен на огласној табли градске управе града 
Јагодина и интeрнет страни града Јагодине www.jagodina.оrg.rs.  
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