
           На основу Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и 

политике руралног развоја општине Нови Пазар за 2019. годину („Сл.гласник града 

Новог Пазара“бр.6/19), Градска управа града  Новог Пазара  расписује: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЗА 

- СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТА НА ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ 

 

МЕРА КРЕДИТНЕ ПОДРШКЕ- СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТА ЗА 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ КРЕДИТЕ 

Основне информације 

Град Нови Пазар је у 2019. години, кроз Програм подршке за спровођење 

пољопривредне политике и политике руралног развоја, за суфинансирање камата на 

пољопривредне кредите определила средства у износу од 1.034.040,00 динара. Ова 

средства ће бити коришћена за плаћање камата које доспевају на наплату у 2019. 

години, по основу свих врста пољопривредних кредита одобрених регистрованим 

пољопривредним газдинствима од стране пословних банака. Плаћање камата ће бити 

вршено како за камате које  доспевају на плаћање након дана одобравања подстицајних 

средстава, тако и ретроактивно, камата које су доспеле или измирене од 01. јануара 

2019. године до дана одобравања средстава. Пренос средстава за суфинансирање камате 

ће бити вршен на текући рачун подносиоца пријаве у складу са планом отплате 

кредита, а по достављању доказа о измирењу обавеза за камату по кредиту.Град ће 

суфинансирати пријаве корисника у којима ће бити искључиво један уговор о 

пољопривредном кредиту склопљен са банком. 

Услови за остваривање права и подношење пријава: 

Право на коришћење подстицајних средстава имају корисници који испуњавају следеће 

услове: 

-да су носиоци породичних пољопривредних газдинстава која су уписана у Регистар 

пољопривредних газдинстава у складу са Законом о пољопривреди и руралном 

развоју,са активним статусом; 

-да пољопривредну производњу обављају на територији општине Нови Пазар; 

-да имају Уговор о пољопривредном кредиту закључен са банком;  

-да камата по предметном кредиту,у одређеном делу или у целости доспева у 

2019.години. 



Уз пријаву се подноси и следећа документација: 

-Фотокопија личне карте носиоца газдинства; 

-Фотокопија картице текућег рачуна ; 

-Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2019 годину; 

-Извод из регистра пољопривредног газдинства за биљну структуру за 2019 годину; 

-Фотокопија Уговора о пољопривредном  кредиту; 

-План отплате пољопривредног кредита ; 

 

Јавни Позив ће бити објављен на средствима јавног информисања,огласној табли Градске 

управе града Новог Пазара, а биће постављен на званичном сајту града Новог Пазара 

www.novipazar.org.rs 

 

 Рок пријаве 15 дана од дана објаве јавног позива. 

 Документација ће се предавати  у Међуопштинској унији пољопривредних удружења, 

                                                               ул.7 јули, бб. Нови Пазар 

 

 

 

 

 

  

                 

                 Нови Пазар Градоначелник 

                                                                                            Нихат Бишевац 

                   05.09.2019                                                    ..................................................... 


