На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике
руралног развоја за општину Лајковац за 2014. годину,бр:06-109/13-II, Одељење за привреду и
имовинско-правне послове, Општинске управе општине Лајковац расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ КАМАТА НА ПОЉОПРИВРЕДНЕ
КРЕДИТЕ
1. Основне информације
Општина Лајковац је у 2014. години, кроз Програм мера подршке за спровођење
пољопривредне политике и политике руралног развоја, за суфинансирање камата на
пољопривредне кредите определила средства у износу од 2.000.000,00 динара.Ова средства ће
бити коришћена за плаћање камата које доспевају на наплату у 2014. години, по основу свих
врста кредита одобрених регистрованим пољопрвредним 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 плаћене
од 01. јануара 2014. године до дана одобравања средстава. Пренос средстава за
суфинансирање камате ће бити вршен на текући рачун подносиоца пријаве у складу са планом
отплате кредита.
2. Услови за остваривање права и подношење пријава
Право на коришћење подстицајних средстава имају газдинства која испуњавају следеће
услове:
-

Да пољопривредну делатност обављају на територији општине Лајковац.

-

Да су обновили регистрацију пољопривредног газдинства у 2014. години.

-

Да имају потписан Уговор о дугорочном или краткорочном кредиту са

пословном банком.
-

Да се уговори односе на набавкурепроматеријала, куповину пољопривредне

механизације, машина у сточарству, воћарству и повртарству,куповину стоке( у складу
са Законом о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју)
-

Да камата по уговорима доспева за плаћање од 01. јануара до 31. децембра 2014.
године.

Уз пријаву се подноси и следећа документација:
-

Фотокопија личне карте носиоца газдинства.

-

Фотокопија картице текућег рачуна .
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-

Потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за 2014. годину.

-

Фотокопија Уговора о кредиту.

-

План отплате кредита са ануитетима и исказаним износима главног дуга и
камате, као и роковима плаћања камате.

Носиоци регистрованих пољопривредних газдинстава могу поднети више пријава

за

подстицајна средства за више кредита, посебно за сваки уговор о кредиту.
Пријављивање ће се вршити на писарници Општине Лајковац, попуњавањем пријавног
образца, у периоду од дана објављивања до 12. децембра2014.године, или до утрошка
средстава предвиђених за ову намену.
3. Склапање уговора
Носилац газдинства који буде остварио право на подстицајна средства за суфинансирање
камата склопиће Уговор са Начелником Општинске управе општине Лајковац, који ће
детаљније дефинисати права и обавезе обе уговорне стране.
4. Обавезе из уговора
Носилац газдинства који буде остварио право на подстицајна средства за суфинансирање
камата има обавезу да у року од 30 дана од дана сваког појединачног преноса подстицајних
средстава, а најкасније до 30. јануара 2015. године,достави доказ о уплати камата Одељењу за
привреду и имовинско-правне послове Општинске управе Општине Лајковац.
5. Остале информације
Овај Јавни позив се објављује на интернет презентацији Општине Лајковац,
www.lajkovac.org.rs, на локалној радио-станици ЈП РТВ „Пруга“, као и на огласним таблама у
згради Општине Лајковац , месних канцеларија и Центра за пољопривреду, Лајковац.
Све додатне информације могу се добити у згради Општине Лајковац, 3.
Спрат,канцеларија 309, или телефоном на број: 014/34-33-329, лок. 133.
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање.
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛАЈКОВАЦ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ
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