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На основу Одлуке о буџету Општине Инђија за 2017. годину („Службени лист општине 

Инђија“ бр. 26/16), и члана 4. Одлуке о субвенционисању дела каматне стопе за кредите 

намењене развоју привредних субјеката у Општини Инђија („Службени лист општине 

Инђија“ бр. 05/17)  

 

Председник општине Инђија расписује 

 

Ј А В Н И    П О З И В 

БАНКАМА ЗАИНТЕРЕСОВАНИМ  ЗА КРАТКОРОЧНО КРЕДИТИРАЊЕ МИКРО, МАЛИХ 

И СРЕДЊИХ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА И ПРЕДУЗЕТНИКА  УЗ  УЧЕШЋЕ  ОПШТИНЕ 

ИНЂИЈА У СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ДЕЛА КАМАТЕ НА КРЕДИТЕ ЗА ОБРТНА 

СРЕДСТВА 

 

I.  Позивају се банке заинтересоване за краткорочно кредитирање привредних субјеката 

разврстаних као микро, мала и средња правна лица и предузетника са седиштем  на 

територији  Општине Инђија уз учешће Општине Инђија у субвенционисању дела камате на 

кредите за обртна средства, да поднесу писане понуде са условима кредитирања.   

 

II. Заинтересоване банке морају испуњавати следеће услове: 

     

1. да наменски,  краткорочно (до 12 месеци) кредитирају набавку кредита за обртна 

средства  из Тачке I овог Јавног позива, за привредне  субјекте разврстане као микро, 

мала и средња правна лица и предузетнике са седиштем на територији Општине 

Инђија. 

2. да правном лицу или предузетнику из подтачке 1. одобре само један кредит који се 

исплаћује у динарима и који не може бити мањи од 300.000,00 динара нити већи од 

1.500.000,00 динара, 

3. да за сваки кредит одобрен  правном лицу или предузетнику, Општина Инђија 

субвенционише камату у износу од 70 % на годишњем нивоу од укупне камате 

обрачунате за период коришћења кредита. 

4. да трошкове обраде кредитног захтева  и трошкове обезбеђења враћања кредита, 

сноси корисник кредита,  

5. да се пласирање средстава врши према одредбама пословне политике банке,  

6. да уз захтев за наплату од општине субвенционисаног дела камате приложи документа 

дефинисана Одлуком о субвенционисању дела каматне стопе за кредите намењене 

развоју привредних субјеката у Општини Инђија, 

7. сав ризик одобрења и наплате  кредита од корисника сносе банке, уз обезбеђење 

наменског праћења пласмана коју контролу ће банка омогућити и Општини Инђија.  

 

Средства којима ће Општина Инђија субвенционисати део камате на додељене кредите 

износе 5.000.000,00 динара и обезбеђена су у буџету Општине Инђија за 2017. годину 

(позиција: 333  Субвенције приватним предузећима: Пројекат 2 "СУБВЕНЦИОНИСАЊЕ 

ДЕЛА КАМАТНИХ СТОПА ЗА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ") 

 

Општина Инђија ће субвенционисати  део укупне камате до утрошка средстава  а најкасније 

до 15.11.2017. 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. 
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IV.  Понуде које нису сачињене у складу са овим јавним позивом неће се разматрати. 

Након разматрања приспелих понуда банака Општина Инђија ће са банком/банкама које 

испуњавају наведене услове и понуде најповољније услове (најнижу каматну стопу, најниже 

трошкове обраде кредитног захтева, најниже трошкове осигурања (обезбеђења враћања 

кредита), закључити уговор о субвенционисању дела каматне стопе за краткорочне кредите за 

обртна средства  намењене за привредне  субјекте разврстане као микро, мала и средња 

правна лица и предузетнике са седиштем на територији Општине Инђија. 

 

 V.   Понуде се подносе на писарници општинске управе Општине Инђија, улица Цара 

Душана бр. 1, у затвореним ковертама са назнаком “Општина Инђија - понуда за краткорочно 

кредитирање привредних субјеката разврстаних као микро, мала и средња правна лица и 

предузетника са седиштем  на територији  Општине Инђија уз учешће Општине Инђија у 

субвенционисању дела камате на кредите за обртна средства“ или се достављају поштом. 

 

Рок за достављање понуде је до 10. 03. 2017. године до 14. часова.  

 

Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе 

Општине Инђија до наведеног рока, без обзира на начин достављања.  

 

Текст јавног позива биће објављен у „Службеном листу Општине Инђија“, на огласној табли 

Општинске управе Општине Инђија и интeрнет страни општине Инђија www.indjija.net 

 

Све додатне информације могу се добити у Агенцији за економски развој општине Инђија, 

ул. Војводе Степе 48, на телефон број 022-55 60 60.  

 

 

ОПШТИНА ИНЂИЈА 

 

 

 

Број: 401-27/2017-II                                                                         ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 

 

Дана: 21.02.2017.године                                                                         

 

                                                               


