
 

На основу Одлуке о буџету Града Пирота за 2018. годину, бр. 06/48-2017 од 
20.12.2017. године („Сл. лист Града Ниша“ бр.135/2017), Одлуке о измени и допуни 
одлуке о додели помоћи мале вредности привредним субјектима на територији 
града Пирота, бр. I 06/23-18 од  23.03.2018. године, Споразума о пословној сарадњи 
између Града Пирота и Intesa банке АД Београд, бр. 031-80/18 од 20.06.2018. 
године, Уговора о пословно продајној сарадњи између Града Пирота и Credit 
Agricole банке АД Нови Сад, бр. 031-77/18 од 22.06.2018. године, и Уговора о 
пословној сарадњи између Града Пирота и Societe Generale банке Србија АД 
Београд, бр. 031-79/18 од 22.06.2018. године 

ГРАД ПИРОТ 

 

Расписује 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

 

за доделу помоћи предузетницима и микро и малим привредним друштвима 
субвенционисањем камате на кредите пословних банака 

 

I  ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

Одлуком о буџету Града Пирота за 2018. годину предвиђена су средства у износу од 
3.000.000,00 динара на име помоћи привредним субјектима - предузетницима и 
микро и малим привредним друштвима, регистрованим на територији града Пирота, 
путем субвенционисања камата на кредите пословних банака. 

На основу позива упућеног пословним банкама са територије града Пирота, а у 
складу са њиховом заинтересованошћу и понудама, Град Пирот (у даљем тексту: 
Град) је потписао уговоре о пословној сарадњи са Intesa банком АД Београд, Credit 
Agricole банком АД Нови Сад и Societe Generale банком Србија АД Београд, преко 
којих  ће кредитна средства са субвенционисаном каматом бити пласирана. 

Град субвенционише каматне стопе на динарске кредите под следећим условима: 

• За кредит од 12 месеци са 6,2% номиналне каматне стопе,  

• За кредите од 24 и 36 месеци са 6,6% номиналне камтне стопе. 

Кредити се одобравају без грејс периода, а банка може да одобри само један кредит 
привредном субјекту са максималним износом до 3.000.000,00 динара.    

Код банака које су понудом исказале више каматне стопе од наведених, разлика 
између каматне стопе банке и каматне стопе коју субвенционише Град иде на терет 
крајњег корисника кредита. 

Средства која Град додељује на овај начин представљају de minimis државну помоћ. 

 



 

II ПРАВО УЧЕШЋА 

 

За доделу помоћи путем ове мере могу аплицирати предузетници и микро и мала 
привредна друштва која имају седиште и обављају регистровану делатност на 
територији града Пирота, чија делатност није забрањена јавним позивом и који 
испуњавају потребне услове за добијање кредитних средстава прописаних од 
стране пословних банака са којима Град има потписане уговоре о пословној 
сарадњи. 

За помоћ не могу аплицирати послодавци који делатност обављају у следећим 
секторима: 

 

1. Примарна пољопривредна производња, 

2. Трговина (малопродаја и велепродаја), 

3. Производња и продаја оружја и војне опреме, 

4. Организовање игара и лутрија на срећу и сличних делатности, 

5. Производња и промет било којих производа или активности које се према 
домаћим прописима или међународним конвенцијама и споразумима сматрају 
забрањеним. 

 

III НАМЕНА СРЕДСТАВА 

 

Кредитна средства се могу одобрити за: 

 

• куповину, изградњу, доградњу, реконструкцију, адаптацију, санацију, 
инвестиционо одржавање производног или пословног простора;  

• куповину нових или половних машина и опреме (не старијих од 5 год.);  

• набавку софтвера;  

• набавку нових делова, специјализованих алата за машине или других 
капиталних добара;  

• друге програме који воде унапређењу пословања на територији града и у 
складу су са објављеним јавним позивом.                       

     

Кредитна средства се не могу одобрити за: 

 

• набавку путничких, теретних и комерцијалних возила, 

• покривање трошкова који су у вези са набавком опреме као што су: царински и 
административни трошкови, трошкови транспорта, шпедиције, складиштења и 
манипулације, монтаже и инсталирања опреме, обуке и др., 

• покривање трошкова који су у вези са одобравањем и спровођењем 
банкарског кредита, 

• улагање у обртна средства, 

• рефундацију средстава за већ набављену опрему, 

• зајмове и рате за отплату кредита, као и за репрограм кредита, 



 

• остале трошкове који нису у складу са наменом јавног позива. 

 

Сходно члану 97. Уредбе о правилима за доделу државне помоћи, кредитна 
средства не могу бити одобрена за: 

 

• подстицање извоза, односно за делатности које директно утичу на обим 
извоза, успостављање и функционисање дистрибутивне мреже или за 
покриће других текућих расхода (оператвиних трошкова) привредног субјекта 
повезаних са извозним активностима, и 

• за давање предности домаћим производима у односу на увозне производе. 

 

IV ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

Потенцијални корисник кредита пре аплицирања код банке подноси Граду следећу 
документацију у циљу добијања потврде коју прилаже банци уз захтев за кредит: 

 

• Попуњен пријавни образац, 

• Решење о упису привредног субјекта код АПР-а, 

• Фотокопију важеће личне карте овлашћеног лица, 

• Профактуру, рачун или уговор на основу којих ће привредни субјект 
аплицирати за кредит код банке, 

• Обавештење подносиоца захтева (привредног субјекта) о раније примљеној 
de minimis државној помоћи. 

 

V ПРАВА И ОБАВЕЗЕ   

 

Корисник помоћи је у обавези да:  

 

• обавља делатност на територији Града Пирота у периоду сервисирања 
кредитних обавеза,  

•  омогући праћење реализације и увид у сву потребну документацију на захтев 
представника Града и пословне банке која му је одобрила кредит, 

•  обавести Град и пословну банку о свим променама значајним за реализацију 
уговорних обавеза. 

 

Град је у обавези да: 

 

• након позитивног решавања кредитног захтева, пренесе средства банци у 
висини субвенционисаног износа камате, 

• у писаној форми обавести корисника кредита да му је додељена de minimis 
државна помоћ у висини субвенционисаног износа камате. 

 

 



 

VI ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 

 

Информације о позиву, могућностима кредитирања и потребној документацији могу 
се добити у Канцеларији за локални економски развој Града Пирота, контакт особа: 
Ненад Петровић, телефон: 305-581 или преузети за званичне интернет странице 
Града: www.pirot.rs . 

Јавни позив је отворен до тренутка утрошка средстава, а најкасније до 31.12.2018. 
год. 

 

Број: 400/36-1-18                           Градоначелник Пирота 

У Пироту, 06.07.2018.                    мр Владан Васић 

 

 

 

 

 

http://www.pirot.rs/

