
На основу члана 2. став 1. тачка 4. и 6. Одлуке о Општинском већу  
општине Инђија («Службени лист општина Срема», број 22/04, 2/05 и 6/05),  
 
  Општинско веће Општине Инђија,  на седници одржаној дана 23. 
марта 2006. године, донело је  
 

 
П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К  

 
О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ДЕЛА КАМАТНЕ СТОПЕ ЗА КРЕДИТЕ 
НАМЕЊЕНЕ ЗА РАЗВОЈ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У ОПШТИНИ 

ИНЂИЈА 
 

Члан 1. 
 

  Овим Правилником се уређују услови и начин субвенционисања дела 
каматне стопе за кредите намењене  за развој привредних субјеката на територији 
општине Инђија (у даљем тексту: средства за субвенцију). 
 

Члан 2. 
 

  Средства за субвенцију обезбеђена су у Буџету општине Инђија. 
 

Члан 3. 
 

  Средства из члана 2. овог Правилника намењена су за субвенцију 
кредита који се користе за: 

- куповину, изградњу, реконструкцију и адаптацију пословног 
простора на територији општине Инђија;  

- прибављање грађевинског земљишта за изградњу пословног 
простора на територији општине Инђија;  

- куповину опреме за обављање привредне делатности. 
 

Члан 4. 
 

  За средства за субвенцију могу конкурисати привредни субјекти који 
своју делатност обављају на територији општине Инђија.  
 

Члан 5. 
 

  Редослед привредних субјеката, подносилаца захтева за средства за 
субвенцију утврђује се на осноу следећих критеријума:  

-   ако изградњом нових  производних и услужних   
     капацитета ствара могућност нових запошљавања:  
-   до 5 запослених ......................  10 бодова  
-   од 5 – 10 запослених .............. 20 бодова  
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   - од 10 – 20 запослених ................   30 бодова  
   - од 20 – 30 запослених ...............   40 бодова  
   - преко 30 радника ...................... 50 бодова  
 

- ако проширењем постојећих производних и услужних 
  капацитета ствара могућност нових запошљавања:  

      -  до 5 запослених ............................   5 бодова  
      - од 5 – 10 запослених ................... 10 бодова  
     -  од 10 – 20 запослених ................. 20 бодова  
     -  од 20 – 30 запослених ................. 30 бодова  
     -  преко 30 запослених ................... 40 бодова  

 
     - за обављање делатности које су програмом општине утврђене  

  као приоритет   ............................ 30 бодова 
 

Члан 6. 
 
  Средства за субвенцију додељују се привредним субјектима који су 
остварили право на кредит чији рок отплате није дужи од 5 година, а тржишна 
каматна стопа не прелази 9%, на годишњем  нивоу. 
  Удео субвенције из предходног става зависи  од броја примљених 
захтева, износа тражених средстава и износа средстава намењених за субвенцију.  
 

        Члан 7. 
 
  Одлуку о распсисивању конкурса за доделу средстава за субвенције 
доноси председник општине. 
  Конкурс из претходног става објављује се у средствима јавног 
информисања по одлуци Председника општине, као и на огласној табли 
Општинске управе. 
 
         Члан 8. 
 
  Конкурс садржи: 
 

- податке о укупном износу средстава намењених за субвенцију; 
- намена за коју се средства субвенције додељују; 
- привредне субјекте који могу да остваре право на средства за 

субвенцију, као и услове које морју испуњавати; 
- услови под којима се средства за субвенцију додељују; 
- период у којем морају бити закључени уговори  о кредиту за који 

се подноси захтев за средства за субвенцију; 
- документацију коју подносилац захтева мора приложити уз 

захтев; 



3. 
 

- рок за подношење захтева; 
- назив и адресу коме се захтев подноси; 
- рок у којем ће бити донета одлука по Конкурсу; 
- и друго, уколико председник општине сматра неопходним. 

 
  Члан 9. 

 
 
  Под документацијом коју подносилац захтева мора приложити уз 
захтев подразумева се: 

- доказе из којих се несумњиво може утврдити намена за коју се 
тражи кредит; 

- представљање подносиоца захтева и делатности коју обавља са 
референцама у писаном облику; 

- решење о упису у регистар (са свим прилозима); 
- и друге податке које у Конкурсу захтева председник општине. 

 
Члан 10. 

 
  Захтеви за средства за субвенцију подносиоци захтева подносе лично 
или препорученом пошиљком у року од 15 дана од дана објављивања, Комисији за 
доделу средстава за субвенцију (у даљем тексту: Комисија). 
  Комисија има председника и шест чланова. 
  Комисију на предлог Председника општине именује Општинско веће. 
 
     Члан 11. 
 
  Одлуку о додели средстава за субвенцију доноси Председник 
општине на предлог Комисије. 
  Комисија утврђује предлог у складу са одредбама овог Правилника у 
року од седам дана од дана истека рока за пријем захтева. 
  Председник општине, по достављању предлога Комисије, доноси 
Одлуку о додели средстава за субвенцију, у року од три дана. 
  Одлука Председника општине је коначна. 
 
     Члан 12. 
 
  За сваки одобрени захтев, са подносиоцем захтева и банком са којом 
је закључен уговор о кредиту, председник општине потписује Уговор о 
субвенционисању. 
  Уколико подносилац захтева коме је одобрена субвенција не закључи 
уговор о кредиту, губи право на субвенцију и иста се додељује одлуком 
председника општине, следећем подносиоцу захтева са највећим бројем бодова. 
 



4. 
 

  Одобрена средства за субвенцију, преносе се на пословни рачун 
банке са којом је закључен уговор из става 1. овог члана. 
      

Члан 13. 
 
  Све административно-техничке послове у примени одредаба овог 
Правилника, обавља Општинска управа. 
 
     Члан 14. 
 
  Овај Правилник ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у 
«Службеном листу општина Срема». 
 
 
 
 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА  
 
 
 
Број: 05-02-22/06  
Дана:23. марта 2006. године               Председник Општине 
И н ђ и ј а                   Горан  Јешић 
 
 


