
                                                                                                                                                                                   

  

           
  ГРАДСКА УПРАВА 

Фонд за развој пољопривреде града Лознице 

 
На основу члана 16. Статута Фонда за развој пољопривреде града Лознице и Програма рада 

Фонда за 2010. годину, Управни одбор Фонда расписује 

 

 

КОНКУРС 
 

за доделу дугорочних зајмова за развој пољопривреде града Лознице              
у 2010. години 

 

           
          Фонд за развој пољопривреде града Лознице објављује доделу дугорочних зајмова намењених  

развоју пољопривреде града Лознице.  

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима - правним и физичким лицима са 
подручја града Лознице, уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава. 

Зајмови ће бити одобравани са каматном стопом од 0% на годишњем нивоу, уз примену 
девизне клаузуле и то на следећи начин: 

 

1. Унапређење сточарства: 

-  максималан износ зајма 1.000.000,00 динара, 
- минималан износ зајма 100.000,00 динара, 

- рок отплате 18 месеци, по истеку грејс периода, 
- грејс период траје 12 месеци, 

- отплата се врши у једномесечним, тромесечним, шестомесечним или годишњим 

ануитетима (биће прецизирано појединачним уговором), прва рата се уплаћује по 

истеку грејс периода. 

Зајам ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног зајма добављачу 
регистрованом за продају одређених категорија домаћих животиња које буде одабрао учесник 

конкурса. 
 

2. Реализација развојних микропројеката удружења, задруга и пољопривредника 
(мини хладњаче, сушаре, сточарске фарме, рибњаци, мини млекаре, складишни 

капацитети...) 
- максималан износ зајма 1.000.000,00 динара, 

- минималан износ зајма 100.000,00 динара, 
- рок отплате 48 месеци, по истеку грејс периода, 

- грејс период траје 24 месеца, 
- отплата се врши у једномесечним, тромесечним, шестомесечним или годишњим 

ануитетима (биће прецизирано појединачним уговором), прва рата се уплаћује по 
истеку грејс периода. 

Зајам ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног зајма добављачу 

регистрованом за продају опреме и уређаја, извођачу радова за складишне капацитете према 
унапред урађеној калкулацији, које буде одабрао учесник конкурса. 

 
3. Набавка нових заштићених башта (пластеници, стакленици и опреме у њима) 

- максималан износ зајма 1.000.000,00 динара, 
- минималан износ зајма 100.000,00 динара, 

- рок отплате 24 месеца, по истеку грејс периода, 
- грејс период траје 12 месеци, 

- отплата се врши у једномесечним, тромесечним, шестомесечним или годишњим 
ануитетима (биће прецизирано појединачним уговором), прва рата се уплаћује по 

истеку грејс периода. 

Зајам ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног зајма добављачу опреме 

коју буде одабрао учесник конкурса.  
Приоритет у додели  зајма имаће учесници конкурса са предрачуном за израду готовог 

пластеника. 
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4. Набавка система и опреме за наводњавање 
- максималан износ зајма 1.000.000,00 динара, 

- минималан износ зајма 100.000,00 динара, 
- за набавку опреме за наводњавање чија вредност износи до 500.000,00 динара, 

одобраваће се зајам са грејс периодом од 12 месеци и роком отплате 24 месеца (по 
истеку грејс периода),  

- за набавку опреме за наводњавање чија вредност износи од 500.001,00 динар до 

1.000.000,00 динара, одобраваће се зајмови са грејс периодом од 18 месеци и роком 

отплате 30 месеци (по истеку грејс периода), 
- отплата се врши у једномесечним, тромесечним, шестомесечним или годишњим 

ануитетима (биће прецизирано појединачним уговором), прва рата се уплаћује по 
истеку грејс периода. 

Зајам ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног зајма добављачу опреме 

које буде одабрао учесник конкурса. 

Приоритет у додели зајма имаће учесници конкурса са предрачунима произвођача опреме за 
наводњавање и заступника страних фирми са овлашћеним сервисом. 

 

5. Набавка пољопривредне механизације 
 

- максималан износ зајма 1.000.000,00 динара, 

- рок отплате 36 месеци, по истеку грејс периода, 

- грејс период траје 12 месеци, 
- отплата се врши у једномесечним, тромесечним, шестомесечним или годишњим 

ануитетима (биће прецизирано појединачним уговором), прва рата се уплаћује по 
истеку грејс периода. 

Зајам ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног зајма произвођачу 
пољопривредне механизације или генералном заступнику произвођача које буде одабрао учесник 

конкурса. 
 

6. Подизање високоинтензивних засада воћа 
 

- максималан износ зајма 1.000.000,00 динара, 

- минималан износ зајма 100.000,00 динара, 

- рок отплате до 36 месеци, по истеку грејс периода, 

- грејс период траје до 36 месеци, 
- отплата се врши у једномесечним, тромесечним, шестомесечним или годишњим 

ануитетима (биће прецизирано појединачним уговором), прва рата се уплаћује по 
истеку грејс периода, 

- уговором ће бити детаљније прецизирани услови добијања зајма за одређене 
категорије воћа. 

Зајмови ће се одобравати за вишегодишње засаде јабучастог, коштичавог, језграстог и 
јагодичастог воћа. 

Зајам ће бити реализован тако што ће Фонд уплатити износ одобреног зајма добављачу 
регистрованом за производњу и продају воћних садница. 

 
Пријаве се могу преузети у Одељењу за привреду Градске управе Лозница, стара 

зграда, I спрат, канцеларија број 10. 

 
Поред попуњене пријаве, учесници конкурса дужни су да поднесу и следећу документацију: 

1. оригинални предрачун (профактура) са спецификацијом исказан у динарском износу 
(Напомена:Фонд неће прихватати измене предрачуна у току трајања конкурса); 

2. хипотека I реда (двоструко већа од вредности одобреног зајма утврђена од стране 

овлашћеног судског проценитеља) или гаранција банке; 
3. потврда о активном статусу пољопривредног газдинства за текућу годину, са структуром 

биљне и сточарске производње уписане у Регистар пољопривредних газдинстава код Управе 
за трезор, филијала Лозница; 

4. фотокопија личне карте; 
 

Конкурс је отворен до 14.05.2010. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 

неће узети у разматрање. 

Пријаву са траженом документацијом доставити искључиво поштом на адресу: 

Градска управа Лозница 

Фонд за развој пољопривреде града Лознице 
15300 Лозница 

Карађорђева бр. 2 
са назнаком " За конкурс" 

Све додатне информације могу се добити на телефон: 015/879-272 

 


