
FOND ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE  GRADA SUBOTICE 
Upravni odbor   
Broj: I-320-78/2010 
Dana: 22.maja 2010. godine 
SUBOTICA 
Trg slobode br.1 
 

Na osnovu člana 16. stav 1. alineja 5. Pravila Fonda za razvoj poljoprivrede Grada 
Subotice od 19.07.2004.g., od 15.01.2005. i 13.04.2010.g., 

Upravni odbor Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice dana 22.maja 2010.g. 
raspisuje 

 
K O N K U R S 

ZA DODELU SREDNJOROČNIH KREDITA ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE 
POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA TERITORIJI GRADA SUBOTICE 

 
1. CILJEVI DODELE SREDSTAVA  

Osnovni ciljevi dodele sredstva su učešće u obezbeđivanju finansijskih sredstava za 
podsticanje poljoprivredne aktivnosti, kroz investicije u poljoprivredna gazdinstva. 
 

2. NAMENA I KRITERIJUMI DODELE SREDSTAVA 
Sredstva po ovom konkursu dodeljivaće se fizičkim licima - nosiocima registrovanih  
poljoprivrednih gazdinstava sa prebivalištem i nekretninom na području Grada 
Subotice, za finansiranje kupovine nove mehanizacije (pogonske i priključne) u 
poljoprivrednoj proizvodnji. 
 
Kriterijumi za dodelu sredstava Fonda su i : 
- učesnik konkursa nema neizmirenih obaveza  prema Fondu za razvoj 
poljoprivrede Grada Subotice; 
-  visina sopstvenog učešća u predračunskoj  vrednosti investicije u poljoprivredna 
gazdinstva; 
- ekonomska opravdanost zahteva; 
- korišćenje postojećih resursa (zemljište, građevinski objekti, radna snaga, 
mehanizacija). 
 

3. PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA DODELU SREDSTAVA: 
   
     Učesnici konkursa za dodelu sredstava pored zahteva u propisanoj formi, koji dobijaju   
u kancelariji Službe za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i turizam  
Gradske uprave Grada Subotice, (Gradska kuća, II. sprat, kancelarija br. 200.) Uz zahtev 
podnose se i sledeća dokumenta: 
- Originalni predračun sa specifikacijom mehanizacije iskazanom u dinarskom iznosu, kao 
i dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste ( napomena: Fond neće prihvatiti 
izmene predračuna u toku trajanja konkursa ); 
- Poslovni plan; 
- Original vlasničkog lista za nekretnine ne stariji od 15 dana na koje se može staviti 
hipoteka u korist Fonda u vrednosti jedan i po puta većoj  od odobrene vrednosti kredita 
( napomena: Podnosilac prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti pod 
hipoteku );  
- Potvrda o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva za 2010.godinu; 



- Potvrda nadležnog organa o izmirenom glavnom dugu po osnovu doprinosa za penzijsko 
i invalidsko osiguranje poljoprivrednika za 2009.godinu. Za one Podnosioce koji su status 
osiguranika kod Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika stekli u 
2010.godini, potrebno je dokaz o sticanju statusa osiguranika od Fonda za penzijsko i 
invalidsko osiguranje poljoprivrednika;  
- Fotokopija lične karte (za Podnosioca prijave, za vlasnika i svakog suvlasnika 
nekretnine). 
 
4. USLOVI KREDITIRANJA 

- maksimalni iznos odobrenih  sredstava je 1.000.000 (jedanmilion dinara); 
-rok otplate kredita 4 (četiri) godine; 
-kamatna stopa 2% na godišnjem nivou; 
-primena valutne klauzule; 
-period mirovanja otplate kredita (grejs period) je 12 (dvanaest) meseci uz obračun 
interkalarne kamate od 1,5%; 
-anuiteti za povrat odobrenih sredstava obračunavaju se i plaćaju kvartalno. 
 
Instrument obezbeđenja kredita je HIPOTEKA I REDA odnosno založna izjava 
vlasnika na nekretninu u korist Fonda.  
Korisnik kredita mora da dostavi procenu vrednosti kuće (ili stana) izdata od strane 
ovlašćenog procenitelja sa fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni 
objekat ). 
Trošak konstituisanja hipoteke snosi korisnik kredita pre potpisivanja ugovora o  
kreditu.  
 
Konkurs «Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotica» otvoren je od 31.maja 
2010.g. do 11. juna 2010.godine. 
Konkurs se objavljuje u listu «Subotičke novine», „Magyar Szó”, „Hrvatska 
riječ”, u „Službenom listu Grada Subotice»  i na veb–sajtu Grada. 
Plasirana sredstva Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice koriste se 
isključivo po osnovu predračuna i upućuju se na tekući račun dobavljača. 
 
Konkursnu dokumentaciju dostaviti na adresu: 24000 Subotica,Trg slobode br. 1, sa 
naznakom «Fond za razvoj poljoprivrede Grada Subotice » ili lično u «Gradskom 
uslužnom centru» na prizemlju Gradske kuće u Subotici, Trg slobode 1., prizemlje, 
radnim danom od 7,30 do 14,30 časova. 
 
Nepotpuni i neblagovremeni zahtevi neće biti razmatrani.  
Sve dodatne informacije dostupne su u kancelariji br. 200 na II spartu  Gradske kuće  
(Ivan Budinčević) lično, ili telefonom: 626 – 871 od 7,00 do 15,00 časova. 
 
Odluka Upravnog odbora Fonda za razvoj poljoprivrede Grada Subotice o dodeli 
srednjoročnih kredita je konačna. 

 
 
                                                                    UPRAVNI  ODBOR FONDA 
                                       ZA RAZVOJ POLJOPRIVREDE GRADA SUBOTICA 
                                                                                           
        



SZABADKA VÁROS MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉSI ALAPJA 
Igazgatóbizottság   
Szám: I-320-78/2010 
Kelt: 2010. május 22. 
SZABADKA 
Szabadság tér 1. 
 

Szabadka Város Mezőgazdaság-fejlesztési Alapja 2004.07.19-én, 2005.01.15-én és 
2010.04.13-án kelt Alapszabályának 16. szakasz 7. pontja alapján 

Szabadka Város Mezőgazdaság-fejlesztési Alapjának Igazgatóbizottsága 2010. május 
22-én kiírja az alábbi 

 
PÁLYÁZATOT HIRDET 

 KÖZÉPLEJÁRATÚ HITELEK ELNYERÉSÉRE A 
MEZŐGAZDASÁGI TERMELÉS FEJLESZTÉSÉRE ÉS 
ÖSZTÖNZÉSÉRE SZABADKA VÁROS TERÜLETÉN 

 
1. A HITELEZÉS CÉLJA  

A hitelnyújtás alapvető célja pénzeszközök biztosítása a gazdasági tevékenység 
ösztönzésére mezőgazdasági birtokon történő beruházásokkal.   
 

2. A HITEL RENDELTETÉSE ÉS ODAÍTÉLÉSÉNEK KRITÉRIUMAI 
Az e pályázatban meghirdetett hitelekben kizárólag a Szabadka város területén élő és 
ott ingatlannal rendelkező bejegyzett mezőgazdasági birtokok-természetes személyek 
részesülhetnek, mezőgazdasági termeléshez szükséges új munkagépek és 
csatlakoztatható mezőgépek vásárlására. 
 
A hitelek elnyerésének kritériumai: 
- a pályázónak nincsenek tartozásai a Mezőgazdaság-fejlesztési alap irányában;  
-  a beruházás értékében vállalat önerő mértéke; 
- a kérelem gazdasági indokoltsága 
rendelkezésre álló erőforrások (földterület, épületek, munkaerő, gépesítés) 
hasznosítása  
 

3. A HITELIGÉNYLÉS MÓDJA: 
   
     A pályázóknak a hitelkérelmi formanyomtatvány mellett, amely a Gazdaságfejlesztési, 
gazdasági, mezőgazdasági és idegenforgalmi szolgálat irodájában (Szabadka, régi 
városháza, II. emelet 200-as iroda) vehető át, a következő dokumentációt kell mellékelni:  

 
- eredeti előszámla a gép leírásával, dinárban kifejezve, a képviseletre való jogosultság és 
a szerviz lehetőségek igazolásával (Megjegyzés: az előszámláknak a pályázati időn belüli 
módosítását az Alap nem fogadja el); 
- Üzleti terv; 
- 15 napnál nem régebbi, eredeti tulajdoni lapot arra az ingatlanra vonatkozóan, mely 
jelzáloggal terhelhető az Alap javára, a jóváhagyott hitel összegénél másfélszer nagyobb 
értékben (nem szükséges, hogy a kérelmező legyen a tulajdonosa az ingatlannak, melyet 
jelzáloggal terhelnek), vagy banki garancia esetében a garanciát vállaló bank 
szándéknyilatkozatát; 
- a mezőgazdasági birtok aktív státuszára vonatkozó bizonylatot (2010-ben felújított); 



- az illetékes hatóság 30 napnál nem régebbi igazolását az adótartozások teljesítéséről a 
mezőgazdasági termelő részére a 2009-es évre vonatkozóan. Azoknak a pályázóknak, akik a 
Mezőgazdasági Nyugdíjbiztosítási Alapnál 2010-ben szereztek biztosítási jogviszonyt, 
bizonylatot kell mellékelniük a biztosítási jogviszony megszerzéséről; 

- a személyi igazolvány fénymásolata (a pályázó, az ingatlan tulajdonosa és minden 
társtulajdonosa részére) 

  
4. HITELFELTÉTELEK 

- az elnyerhető hitelösszeg felső határa 1.000.000,00 (egymillió) dinár 
- a hitel futamideje 4 (négy) év 
- az éves kamatláb 2%  
- valutazáradék alkalmazása  
- a türelmi idő 12 (tizenkét) hónap, 1,5%-os időközi kamat felszámolásával 
- a törlesztési részletek elszámolása és a tőketörlesztés negyedévenként történik  

 
A hitel biztosítékául ELSŐ RANGHELYŰ ZÁLOGJOG, illetve ingatlan feletti 
zálogjog szolgál az Alap javára. 
A hiteligénylőnek mellékelnie kell a jogosult becsüs által elvégzett ingatlanbecslést a 
házra (vagy lakásra) vonatkozóan, fényképekkel együtt (amennyiben a jelzálog tárgya 
lakóház).  
A jelzálog költségeit a hiteligénylő viseli, a hitelről szóló szerződés megkötése előtt.   
 
Szabadka Város Mezőgazdaság-fejlesztési Alapjának pályázatára 2010. május 
31-től 2010. június 11-éig lehet jelentkezni.   
A pályázat megjelenik a Subotičke novine, a Magyar Szó és a Hrvatska riječ 
című lapokban, valamint Szabadka Város Hivatalos Lapjában és  a város 
honlapján. 
Szabadka Város Mezőgazdaság-fejlesztési Alapjának meghirdetett eszközeit 
kizárólag előszerződés alapján folyósítják, az eladó számlájára.  
 
A teljes pályázati dokumentációt a 24000 Szabadka, Szabadság tér 1. címre kell 
továbbítani, Szabadka Város Mezőgazdaság-fejlesztési Alapja jelzéssel, vagy 
személyesen lehet átadni ugyanazon a címen, a régi városháza földszintjén működő 
Városi Ügyfélszolgálatban 7 óra 30-tól 14 óra 30 percig.  
 
A hiányos és késve érkezett pályázatokat az alap nem veszi figyelembe. További 
információk a Városháza II. emeletén, a Gazdaságfejlesztési, gazdasági, 
mezőgazdasági és idegenforgalmi szolgálat 200-as irodájában kaphatók vagy a 626-
871-es telefonon 7-től 15 óráig.  
 
Az igazgatóbizottságnak a középlejáratú hitelek odaítéléséről hozott döntése végleges. 
 
                                                                   SZABADKA VÁROS  

MEZŐGAZDASÁG-FEJLESZTÉSI ALAPJÁNAK  
    IGAZGATÓBIZOTTSÁGA 

                                                                                            



FOND ZA RAZVITAK POLJOPRIVREDE GRADA SUBOTICE 
Upravni odbor   
Broj: I-320-78/2010 
Dana: 22. svibnja 2010. godine 
SUBOTICA 
Trg slobode br. 1 
 

Temeljem članka 16. stavak 1. alineja 5. Pravila Fonda za razvitak poljoprivrede 
Grada Subotice od 19. 07. 2004. g., od 15. 01. 2005. i 13. 04. 2010. g., 

Upravni odbor Fonda za razvitak poljoprivrede Grada Subotice dana 22. svibnja 2010. 
g. raspisuje 

 
N A T J E Č A J 

ZA DODJELU SREDNJOROČNIH KREDITA ZA POTICANJE I UNAPRJEĐENJE 
POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA PODRUČJU GRADA SUBOTICE 

 
1. CILJEVI DODJELE SREDSTAVA  

Osnovni ciljevi dodjele sredstva su sudjelovanje u osiguravanju financijskih sredstava 
za poticanje poljoprivredne aktivnosti, kroz investicije u poljoprivredna gospodarstva. 
 

2. NAMJENA I KRITERIJI DODJELE SREDSTAVA 
Sredstva po ovom natječaju dodjeljivat će se fizičkim osobama – nositeljima 
registriranih  poljoprivrednih gospodarstava s prebivalištem i nekretninom na području 
Grada Subotice, za financiranje kupnje nove mehanizacije (pogonske i priključne) 
u poljoprivrednoj proizvodnji. 
 
Kriteriji za dodjelu sredstava Fonda su i : 
- sudionik natječaja nema nepodmirenih obveza prema Fondu za razvitak 
poljoprivrede Grada Subotice; 
-  visina vlastitoga učešća u predračunskoj vrijednosti investicije u poljoprivredna 
gospodarstva; 
- ekonomska opravdanost zahtjeva; 
- korištenje postojećih resursa (zemljište, građevinski objekti, radna snaga, 
mehanizacija). 
 

3. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA: 
   
     Sudionici natječaja za dodjelu sredstava osim zahtjeva u propisanoj formi, koji 
dobivaju u uredu Službe za lokalni ekonomski razvitak, gospodarstvo, poljoprivredu i 
turizam Gradske uprave Grada Subotice, (Gradska kuća, II. kat, ured br. 200), uz zahtjev 
podnose se i sljedeće dokumente: 
- Originalni predračun sa specifikacijom mehanizacije iskazan u dinarskom iznosu, kao i 
dokaz o zastupništvu i mogućnosti servisiranja iste (napomena: Fond neće prihvatiti 
izmjene predračuna tijekom trajanja natječaja); 
- Poslovni plan; 
- Original vlasničkoga lista za nekretnine ne stariji od 15 dana na koje se može staviti 
hipoteka u korist Fonda u vrijednosti jedan i pol puta većoj od odobrene vrijednosti 
kredita; (napomena: podnositelj prijave ne mora biti i vlasnik nekretnine koja će se staviti 
pod hipoteku);  
- Potvrdu o aktivnom statusu poljoprivrednog gospodarstva za 2010. godinu; 



- Potvrdu ovlaštenoga tijela o podmirenom dugu na temelju doprinosa za mirovinsko i 
invalidsko osiguranje poljoprivrednika za 2009. godinu. Za one podnositelje koji su status 
osiguranika kod Fonda za mirovinsko i invalidsko osiguranje poljoprivrednika stekli u 
2010. godini, potreban je dokaz o stjecanju statusa osiguranika od Fonda za mirovinsko i 
invalidsko osiguranje poljoprivrednika;  
- Preslik osobne iskaznice (za podnositelja prijave, za vlasnika i svakog suvlasnika 
nekretnine). 
 
4. UVJETI KREDITIRANJA 

- maksimalni iznos odobrenih  sredstava je 1.000.000 (jedanmilijun dinara); 
- rok otplate kredita 4 (četiri) godine; 
- kamatna stopa 2% na godišnjoj razini; 
- primjena valutne klauzule; 
- razdoblje mirovanja otplate kredita (grace period) je 12 (dvanaest) mjeseci uz 
obračun interkalarne kamate od 1,5%; 
- anuiteti za povrat odobrenih sredstava obračunavaju se i plaćaju kvartalno. 
 
Instrument osiguranja kredita je HIPOTEKA I. REDA odnosno založna izjava 
vlasnika na nekretninu u korist Fonda.  
Korisnik kredita mora dostaviti procjenu vrijednosti kuće (ili stana) izdanu od strane 
ovlaštenoga procjenitelja s fotografijama (ukoliko je predmet hipoteke stambeni 
objekt). 
Trošak konstituiranja hipoteke snosi korisnik kredita prije potpisivanja ugovora o  
kreditu.  
 
Natječaj «Fonda za razvitak poljoprivrede Grada Subotica» otvoren je od 31. 
svibnja 2010. do 11. lipnja 2010. godine. 
Natječaj se objavljuje u listu «Subotičke novine», „Magyar Szó”, „Hrvatska 
riječ”, u „Službenom listu Grada Subotice»  i na internetskoj stranici Grada. 
Plasirana sredstva Fonda za razvitak poljoprivrede Grada Subotice koriste se 
isključivo na temelju predračuna i upućuju se na tekući račun dobavljača. 
 
Natječajnu dokumentaciju dostaviti na adresu: 24000 Subotica, Trg slobode br. 1, s 
naznakom «Fond za razvitak poljoprivrede Grada Subotice» ili osobno u «Gradskom 
uslužnom centru» na prizemlju Gradske kuće u Subotici, Trg slobode 1, prizemlje, 
radnim danom od 7,30 do 14,30 sati. 
 
Nepotpuni i nepravodobni zahtjevi neće biti razmatrani.  
Sve dodatne informacije dostupne su u uredu br. 200 na II. katu Gradske kuće (Ivan 
Budinčević) osobno, ili telefonom: 626-871 od 7,00 do 15,00 sati. 
 
Odluka Upravnog odbora Fonda za razvitak poljoprivrede Grada Subotice o dodjeli 
srednjoročnih kredita je konačna. 

 
 
                                                                    UPRAVNI  ODBOR FONDA 
                                      ZA RAZVITAK POLJOPRIVREDE GRADA SUBOTICE 
                                                                                           
        


