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На основу Програма рада за 2017. годину и Одлуке Надзорног одбора Развојног фонда Аутономне 

Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад, 

Развојни фонд Аутономне Покрајине Војводине д.о.о. Нови Сад расписује 

 

КОНКУРС 

ЗА ДУГОРОЧНЕ КРЕДИТЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОНО ОПРЕМАЊЕ РАДНИХ, ПОСЛОВНИХ И 

АГРОИНДУСТРИЈСКИХ ЗОНА КРОЗ СУФИНАНСИРАЊЕ СА ЛОКАЛНИМ САМОУПРАВАМА 

 

 

1. ЦИЉЕВИ ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА  

Основни циљ доделе кредита је обезбеђење финансијских средстава у циљу стварања потребних 

услова за реализацију пројеката значајних за економски развој локалних самоуправа, отварање нових 

производних капацитета, привлачење домаћих и страних инвеститора, што би омогућило раст привредне 

активности и отварање нових радних места у локалним самоуправама. 

 

2. НАМЕНА КРЕДИТА 

Кредити ће се додељивати за финансирање инвестиционих улагања у опремање радних, пословних и 

агроиндустријских зона за познатог инвеститора. 

За реализацију ове кредитне линије планирана су средства у износу од 50.000.000,00динара. 

 

3. КОРИСНИЦИ КРЕДИТА   

Право учешћа на конкурсу имају јединице локалне самоуправе -  градови и општине на територији АП 
Војводине. 
 
 

4. УСЛОВИ КРЕДИТИРАЊА 

 износ кредита: до 50.000.000,00 динара. 

 Приликом обрачуна износа кредита, узима се вредност инвестиције без пореза на додату 
вредност (ПДВ) 

 сопствено учешће: најмање 20% предрачунске вредности инвестиције 

 примена валутне клаузуле – за све обрачуне кредита по свим питањима примењиваће се 
средњи курс евра НБС на дан уплате или исплате 

 рок враћања кредита: 84 месеца у оквиру којих је обухваћен грејс период 

 грејс период: 24 месеца 

 ануитети се обрачунавају и плаћају квартално 

 У грејс периоду квартално се обрачунава и плаћа интеркаларна камата у висини уговорене 
каматне стопе. 

 обезбеђење кредита: четири менице са меничним овлашћењем у складу са Законом о платном 
промету 

 каматна стопа: 3% на годишњем нивоу  

Kаматна стопа за градове и општине Аутономне покрајине Војводине који су сврстани у 
трећу и четврту групу развијености смањује се за један процентни поен. 
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5. МИНИМАЛНИ УСЛОВИ 

 Усвојена Одлука од стране скупштине локалне самоуправе о задуживању 

 Предуговор закључен са будућим инвеститором 

 Нема доспелих неизмирених обавеза према Фонду 

 Нема неизмирених обавеза по основу пореза и осталих јавних прихода 

 
 

6. ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  
 
Захтев за доделу средстава подноси се на обрасцу – Захтев за одобравање кредита (у даљем тексту: 

Захтев). Захтев се може преузети електронским путем са интернет стране Фонда (www.rfapv.rs) или у 

просторијама Фонда, на адреси Булевар цара Лазара 7а Нови Сад.  
 
Накнада за обраду кредитног захтева износи: 5.000,00  динара. 

Накнада за коришћење услуга Кредитног бироа износи: 1.440,00 динара;  

Уплате накнада потребно је извршити нарачун Развојног Фонда АПВ број 200-2626900101001-56; са 

позивом на број 0363001101. 

Документација која се подноси на конкурс: 

ОБРАСЦИ ПРОПИСАНИ ОД СТРАНЕ ФОНДА  

1. Попуњени потписан образац Захтев за одобравање кредита са доказом о уплати наведених 
трошкова 

 

СТАТУСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

2. Фотокопија Статута односно другог акта којим је уређена надлежност органа 
3. Копија потврде о пореском идентификационом броју 
4. Фотокопија ОП обрасца 
5. Одлука скупштине локалне самоуправе о задуживању  

 

ФИНАНСИЈСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

6. Фотокопија картона депонованих потписа 
7. Изјава о отвореном  посебном наменском рачуну са бројем рачуна 
8. Извод из одлуке о буџету о утврђеним средствима за финансирање инвестиције 
9. Потврде надлежних органа о измирености обавеза по основу пореза и осталих јавних прихода, 

не старијe од 30 дана 
10. Комплетан годишњи званични финансијски извештај 
11. Попуњен и потписан образац Захтева/сагласности за повлачење извештаја Кредитног бироа 

 
ДОКУМЕНТАЦИЈА ВЕЗАНА ЗА ПРАВНИ ОСНОВ ОДОБРАВАЊА КРЕДИТА  

12. Предуговор закључен са будућим инвеститором 

13. Изјава о поседовању пројектне документације са копијом насловне стране главног пројекта 

14. Предмер и предрачун укупне инвестиције са спецификацијом радова  
15. Грађевинска дозвола 

16. Доказ о уложених најмање 20% предрачунске вредности инвестиције - рачуни о извршеним 
улагањима са изводима текућих рачуна на којима су евидентирана плаћања. 

Наведена улагања морају бити у оквиру инвестиције која се финансира траженим кредитом и 
морају бити извршена у последњих годину дана од дана подношења захтева за кредит. 

Подносиоци кредитног захтева који ће своје учешће остварити путем плаћања најмање 20% 

предрачунске вредности инвестиције, нису у обавези достављања документације наведене под 

тачком(16), али су дужни да наведена средства уплате пре реализације кредита. 

ДОКУМЕНТАЦИЈА О ПОНУЂЕНИМ ИНСТРУМЕНТИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

17. Четири менице са меничним овлашћењем  у складу са Законом о платном промету 
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Фонд задржава право да поред наведене документације затражи и додатну документацију уколико се за 

истом укаже потреба. 

Конкурс је отворен до искоришћења средстава планираних за његову реализацију или до 

доношења одлуке надлежног органа о затварању конкурса. 

Комплетна потребна документација доставља се приликом предаје захтева за кредит у Развојном Фонду 
Аутономне Покрајине Војводине доо у Новом Саду, Булевар цара Лазара 7а, у Сектору за кредите, или 
се доставља поштом на исту адресу. 

Захтеви који не испуњавају минималне услове наведене у тачки 5. Конкурса, као и захтеви који се 

поднесу након затварања конкурса, неће бити узети у разматрање. 

Све додатне информације могу се добити лично на адреси Булевар цара Лазара 7а, Нови Сад, у Сектору 
за кредите; електронским путем: kreditno@rfapv.rs или телефонским путем на бројеве: 
021/454-334; 021/450-698; 021/450-702; 021/6351-022; 021/6351-014. 

 

РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ 

                                                                            НАДЗОРНИ ОДБОР 
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