
На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и 
политике руралног развоја општине Кнић за 2019. годину који је донела Скупштина 
општине Кнић на седници од 24.04.2019. године, под бројем 320-1833/18-08 („Службени 
гласник општине Кнић“ број 6/2019), а по добијеној сагласности Министарства 
пољопривреде и заштите животне средине број 320-00-1308/2019-09 07.03.2019. године, 
Општинска управа општине Кнић расписује 

 

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

РЕГИСТРОВАНИХ  ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА СА ТЕРИТОРИЈЕ 
ОПШТИНЕ КНИЋ, УЗ УЧЕШЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ У СУБВЕНЦИОНИСАЊУ 

КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ ЗА НАБАВКУ ОБРТНИХ СРЕДСТАВА 
 

I Позивају се банке заинтересоване за краткорочно кредитирање физичких лица - 
носиоца активног комерцијалног пољопривредног газдинства са територије општине Кнић, 
за набавку обртних средстава (репроматеријал, средства за заштиту биља, куповину стоке, 
прикључних машина, опреме, укључујући и половну опрему и друго), уз учешће Општине 
Кнић  у субвенционисању камате, да поднесу писане понуде са условима кредитирања. 

 
II Заинтересоване банке морају испуњавати следеће услове: 

 
1.   да наменски, краткорочно, на 12 месеци са шестомесечним ануитетима, са фиксном 

номиналном каматном стопом без критеријума за индексацију кредита, обрачунатој 
једном годишње при одобравању кредита, пропорционалном методом, са меницама 
као средством обезбеђења кредита, кредитирају у динарима набавку обртних 
средстава из става I овог Јавног позива, за физичка лица - носиоце комерцијалних 
пољопривредних газдинстава која су уписана у Регистар пољопривредних 
газдинстава са активним статусом. Да се наменско кредитирање дефинише у 
уговору о пласману кредита тако да се наведе врста робе чија се набавка кредитира 
на основу документа о набавци робе (фактура, уговор, извод из банке и сл.), а који 
чини саставни део захтева општини за наплату субвенционисане камате. 

2.  Да пољопривредним газдинствима из тачке 1. одобре само један кредит који се 
исплаћује  у динарима и који не може бити мањи од 60.000,00 динара нити већи од 
600.000,00 динара; 

3.  Да за сваки кредит одобрен физичким лицима - носиоцима регистрованих 
комерцијалних пољопривредних газдинстава са територије Општине Кнић, 
Општина Кнић субвенционише фиксну номиналну каматну стопу у износу 90% од 
понуђене каматне стопе Банке која не може бити већа од 12% 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. 

4.  Начин отплате: 
- Главницу са припадајућим 10 % камате од укупне вредности камате плаћа 

клијент у једнаким полугодишњим ануитетима као и све  укупне трошкове 
кредита  (менице, кредитни биро, накнада за одобравање кредита која не може 
бити већа од 1% од одобреног износа кредита) . 



- На основу Уговора са пословним банкама који садржи номиналну каматну стопу 
(обрачунату једном годишње, пропорционалним методом, максималнo  до 12%), 
општина Кнић плаћа 90% исказане камате једном у целости и то 15 дана након 
добијања фактуре за реализоване кредите клијентима из претходног месеца.   

5. 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 номиналном  каматном стопом (обрачунатој 
једном при одобравању кредита, пропорционалном методом) и износ накнаде за 
одобравање кредита. Трошак превремене отплате кредита није валидан трошак. 

6.  Да се пласирање средстава врши према одредбама пословне политике банке и 
Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике 
руралног развоја Oпштине Кнић за 2019. годину, уз обезбеђење доказа о наменском 
пласману кредита. 

7.  По потписивању уговора са крајњим корисницима који су поднели захтеве за кредит 
најкасније до 31.08.2019. године, пословна банка ће најкасније до 15.09.2019. године 
доставити општини Кнић захтев за исплату средстава на име субвенције за каматне 
стопе по одобреним краткорочним кредитима. Захтев мора садржати списак 
корисника којима су кредити одобрени ( име и презиме, БПГ ) износ одобрених 
средстава,датум исплате, износ камате по сваком одобреном кредиту, као и потврду 
/ изјаву да су средства наменски одобрена, односно да су одобрена у складу са 
дефинисаним наменама из овог Програма. Банка је дужна сукцесивно да подноси 
захтевe са списком одобрених кредита једном месечно Општинској управи. 

8. Сав ризик одобрења и наплате кредита од корисника сносе банке, уз обезбеђење 
наменског праћења пласмана контролу ће банка омогућити и Општини Кнић (у 
случају кашњења корисника у отплати главнице, потенцијалне додатне трошкове 
регулисаће корисник у складу са пословном политиком банке). 

 
Средства којима  ће  општина Кнић субвенционисати камате  на додељене кредите  
износе 

4.300.000 динара и обезбеђена су у буџету Општине Кнић за 2019. годину. 
Општина Кнић ће субвенционисати камату до утрошка средстава, а по овом јавном 

позиву по захтевима поднетим од стране пословне банке најкасније до 15.12. 2019. године. 
 
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 Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће се разматрати. Комисија 

коју је формирао Начелник Општинске управе општине Кнић разматра приспеле понуде 
банака и након тога Начелнику Општинске управе даје предлог за потписивање уговора о 
пословно – техничкој сарадњи са банкама које испуњавају све наведене услове.  

 
V Понуде се подносе на писарници Општинске управе општине Кнић, у затвореним ковертама 

са назнаком “Општина Кнић - понуда за краткорочно кредитирање регистрованих активних 
пољопривредних газдинстава са територије општине Кнић уз учешће општине Кнић у 



субвенционисању камате на кредите за набавку обртних средстава – не отварати до истека 
рока” или се достављају поштом. 

 
Рок за достављање понуде је до 28.05.2019. године до 15 часова. 

 
Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске 

управе Општине Кнић до наведеног рока, без обзира на начин достављања. 
Текст јавног позива биће објављен на огласној табли Општинске управе Општине Кнић и 
интeрнет страни општине Кнић www.knic.rs. 

 
Све додатне информације могу се добити на број телефона 034/510-489 ( Канцеларија 
за пољопривреду и заштиту животне средине ), 062/306-125; 062/306-199 и 062/306-
792. 

 
 
Број: 320 -766 /2019-08 
Дана: 17.05.2019. године 
      
                    
 
                                                                              НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
                                                                                        Светлана Анђелић 
 

 

http://www.knic.rs/
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