Република Србија
Аутономна ПокрајинаВојводина
Општина Апатин
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ АПАТИН
Број: 40-57/2017-IV
Дана, 13.9.2017. године
АПАТИН
На основу члана 12. став 1. Одлуке о буџету Општине Апатин за 2017. годину
(„Службени лист општине Апатин“ бр. 18/2016) и Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Oпштине Апатин за
2017. годину који је донет на седници Скупштине Општине Апатин одржаној дана
31.8.2017. године, а по претходно прибављеном Решењу о давању предходне
сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине број 320-001541/2017-09 од 12.6.2017. године, начелник Општинске управе Oпштине Апатин
расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за пријављивање пољопривредних произвођача заинтересованих за суфинансирање
камата на краткорочне кредите за набавку обртних средстава у 2017. години, ради
прибављања сагласности.
1. Јавни позив се упућује пољопривредним газдинствима – физичким лицима са
територије Општине Апатин( у даљем тексту: Општина), уписаним у Регистар
пољопривредних газдинстава, који су заинтересовани да подносе пријаве за
пољопривредне кредите за набавку обртних средстава на период од 12 месеци.
Укупна средства за ову намену износе 2.000.000,00 динара и обезбеђена су у буџету
Општине.
2. Услови које пољопривредни произвођачи треба да испуне:
- да имају регистровано породично пољопривредно газдинство уписно у
регистар пољопривредних газдинстава, са активним статусом,
- да имају пребивалиште и производњу на територији Општине.
Износ кредита одобрава пословна банка подносиоцу захтева у минималном износу
од 65.000,00 динара и максималном износу до 400.000,00 динара, са роком отплате
12 месеци.
Банка са којом је Општина закључила Споразум је:
1. ОТП Банка Србија а.д. Нови Сад Булевар ослобођења 80.
Подносиоцу кредита (кориснику кредита) може се одобрити само један кредит по
овом Јавном позиву.

3. Потребна документација:
-

-

Захтев за издавање Сагласности о испуњености услова за отпочињање
поступка подношења кредитног захтева за доделу субвенционисаних кредита.
Потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за 2017
годину.
Изјава подносиоца захтева да ће Општинскoj управи општине Апатин послови из области пољопривреде и водопривреде доставити доказ о
наменском утрошку средстава (копија рачуна за набављени предмет кредита,
а оргинал рачуна на увид. У обзир ће се узимати и рачуни од почетка августа
месеца 2017 године.), најкасније у року од 6 месеци од дана испоруке
предмета кредита и
Фотокопију личне карте / очитану личну карту, или потврду МУП-а о месту
пребивалишта.

Пољопривредни произвођачи који купују храну за животиње могу купити храну
само од овлашћеног продавца.
Пољопривредни произвођач, односно корисник кредита је обавезан да средства
кредита користи искључиво за куповину обртних средстава ( семе, садни материјал,
минерално ђубриво, заштитна средства, гориво, храна за животиње, текуће
одржавање опреме, механизације и објеката…).
У случају потребе, од подносиоца захтева може се тражити додатна
документација.
4. Захтеви за давање Сагласности за учешће на Јавном позиву са потребном
документацијом подносе се преко Писарнице Општинској управи Општине Апатин
- Послови из области пољопривреде и водопривреде, ул. Српских Владара 29,
Апатин, канцеларија број 11.
Захтеви који нису сачињени у складу са овим јавним позивом неће се разматрати.
Рок за подношење захтева са потребном документацијом је до утрошка средстава
а најкасније до 15.12.2017. године.
5. Након разматрања приспелих Захтева Општинска управа Општина Апатин - послови
из области пољопривреде и водопривреде ће издати писану Сагласност о
испуњености услова за отпочињање поступка подношења кредитног захтева за
доделу субвенционисаних кредита подносиоцима захтева који испуњавају услове за
одобравање кредита са субвенционисаном каматом из Програма мера подршке за
спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја Oпштине Апатин
за 2017. годину, а по редоследу пријема захтева.
Приликом подношења кредитног захтева банци, подносилац захтева доставља
Сагласност Општинске управе Општине Апатин - Послови из области пољопривреде
и водопривреде.
Текст Јавног позива, образац пријаве и изјаве биће објављени на интернет
страници Општине Апатин www.soapatin.org , на огласним таблама Месних

заједница, Месних канцеларија или се могу преузети лично у згради Општине
Апатин, Српских владара 29, канцеларија број 11.
Све додатне информације могу се добити у Општинској упави Општинe Апатин
-Послови из области пољопривреде и водопривреде, телефон 772-122 лок. 559,
мобилни 065 2526016, контакт особа је Жељко Киш, дипл.инж.пољо.
НАЧЕЛНИК
дипл.правник Недељко Вученовић
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