
 
На пснпву Одлуке Управнпг пдбпра Гаранцијскпг фпнда АП Впјвпдине  

бр. 01-III/59-5  пд 06.06.2013. гпдине, 
 

Р А С П И С У Ј Е  С Е 
 

К П Н К У Р С 
 

ЗА ПДПБРАВАОЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ПБЕЗБЕЂЕОЕ ДУГПРПЧНИХ КРЕДИТА  
ЗА КУППВИНУ ППЉППРИВРЕДНПГ ЗЕМЉИШТА 

- ГАРАНТНИ ПОТЕНЦИЈАЛ ДО 300.000.000,00 ДИНАРА-  
 

1. 
 
Оснпвни циљ издаваоа гаранција Гаранцијскпг фпнда АП Впјвпдине (у даљем тексту: Фпнд) је ствараое предуслпва за 
лакши приступ кредитним линијама банака, намеоенпј кредитираоу куппвине ппљппривреднпг земљишта у циљу 
укрупоаваоа ппљппривредних ппседа. 
 

2. 
 
Правп учешћа на кпнкурсу имају физичка лица - нпсипци регистрпваних ппрпдичних ппљппривредних газдинстава, 
кпји испуоаваоу следеће минималне услпве: 
 • пребивалиште на теритприји АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ, маое пд 70 гпдина живпта на дан 
птплате ппследоег ануитета, 
 • маое пд 100 хектара ппљппривреднпг земљишта у сппственпм власништву. 
 
 

3. 
 
Учесници кпнкурса свпју заинтереспванпст за пдпбреое кредита и издаваое гаранција Фпнда изражавају путем 
ппднпшеоа Захтева за пдпбреое дугпрпчнпг кредита за куппвину ппљппривреднпг земљишта са пријавпм на Кпнкурс 
Фпнда за пдпбраваое гаранције (у даљем тексту: Захтев). 
 
Захтев пп пвпм Кпнкурсу ппднпси се банци кредитпру, у свим филијалама - експпзитурама, кпје се налазе на 
теритприји Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине. 
 
Захтев се  ппднпси у случају: 
када ппстпји намера за куппвину кпнкретнпг ппљппривреднпг земљишта; 
акп ппстпји извесна мпгућнпст да дпђе дп куппвине ппљппривреднпг земљишта пд стране ппднпсипца захтева у 
перипду пд максималнп гпдину дана пд датума пптписиваоа угпвпра п издаваоу гаранције (у даљем тексту: 
пдпбраваое кредитнпг пквира). 
 
 
 
 
 
 
Уз Захтев неппхпднп је ппднети следећу дпкументацију: 

 - Оверен предугпвпр, пднпснп угпвпр п купппрпдаји ппљппривреднпг земљишта (накнаднп се 
дпставља у случају пдпбраваоа кредитнпг пквира); 

 - Фптпкппију пптврде да је извршенп пбавезнп пбнављаое регистрације газдинства; 



 - Дпказ п регистрпванпј сетвенпј структури кпд Министарствa финансија и привреде управа за трезпр; 

 - Решеое п ппрескпм задужеоу у ппследоих 12 месеци – на катастарски прихпд/стварни 
прихпд/импвину; 

 - Пптврду Ппреске управе да су измирене све ппреске пбавезе дп дана ппднпшеоа Захтева; 

 - Фптпкппије личних карата ппднпсипца Захтева и чланпва дпмаћинства (пбе стране) или чиппвани  
извпди личне карте; 

 - Пптврда п прихпдима чланпва ппрпдичнпг дпмаћинства; 

 - Изјава п ппвезаним лицима (пбразац банке/Фпнда); 

 - Дпказ п птвпренпм рачуну и пријави тпг рачуна Управи за аграрна плаћаоа, кап наменскпг рачуна 
регистрпванпг ппљппривреднпг газдинства; 

 - Пптврде ппслпвних банака п изнпсу прпмета и прпсека динарских и девизних рачуна за претхпдну 
гпдину и за текућу гпдину дп дана ппднпшеоа Захтева; 

 - Оснпв кпришћеоа земљишта-извпд из земљишоих коига или препис листа неппкретнпсти; 

 - Дпказ п уплати трпшкпва спрпвпђеоа Кпнкурса. 
 
 

4. 
 
Пп пвпм Кпнкурсу гаранције ће се издавати на изнпс дп 80 % укупнпг пптраживаоа банке пп кредиту (главни дуг 
увећан за редпвну камату и евентуалну затезну камату), пдпбренпм ппд следећим услпвима: 
 

  Изнпс кредита: у складу са кредитнпм сппспбнпшћу, пд ЕУР 5.000,00 дп максималнпг изнпса пд ЕУР 
100.000,00 у динарскпј прптиввреднпсти пп средоем курсу НБС на дан пуштаоа кредита у течај; 

  Рпк враћаоа кредита: дп максималнп 10 гпдина пд дана пуштаоа кредита у течај; 

  Перипд распплпживпсти за ппвлачеое транше: дп максималнп гпдину дана у случају пдпбраваоа 
кредитнпг пквира; 

  Максимална каматна стппа (кпд кредита) дп: НКС 6,75%+6М Euribor или фикснп дп 
 • 7,95%; 

  Пуштаое кредита у кпришћеое: врши се уплатпм на рачун прпдавца земљишта на пснпву пверенпг 
купппрпдајнпг угпвпра/предугпвпра, пп званичнпм средоем курсу НБС на дан пуштаоа кредита у кпришћеое; 

  Птплата кредита: пп истеку перипда мирпваоа кредита у једнаким ануитетима или у једнаким ратама 
у динарскпј прптиввреднпсти ЕУР пп средоем курсу НБС на дан птплате; 

  Превремена птплата кредита:  0%; 

  Максимална накнада за пбраду кредитнпг захтева дп: 1% пд изнпса пдпбренпг кредита, једнпкратнп 
унапред или дп 1% фикснп пд изнпса сваке ппјединачне транше. 
 
 

5. 
 
Средства пбезбеђеоа уреднпг враћаоа дпспелих пбавеза према Банци и Фпнду су: 
 • бланкп сппствене меницe; 
 • хипптека у зависнпсти пд ппслпвне пплитике банке кредитпра и тп: 
 
 

 - хипптека 1. реда на ппљппривреднпм земљишту без терета, у минималнпм пднпсу у вреднпсти 1:1,3 

на пдпбрени изнпс кредита (главница кредита), кпнституисана у  кприст Банке (главни дуг увећан за редпвну камату и 
евентуалну затезну камату) и у кприст Фпнда (главни дуг увећан за редпвну камату и евентуалну затезну камату кап и 
за накнаду за издаваое гаранције), у сразмери кпја пдгпвра пднпсу издате гаранције за пдпбрени кредит; 
 
или 
 

 - хипптека 1. реда на ппљппривреднпм земљишту у кприст Фпнда у минималнпм пднпсу вреднпсти 

1:1,3 на пдпбрени изнпс гаранције (главни дуг увећан за редпвну камату и евентуалну затезну камату кап и за накнаду 
за издаваое гаранције) и хипптека 2. реда кпнституисана у кприст Банке у минималнпм пднпсу вреднпсти 1:1,3 на 
пдпбрени изнпс кредита (главни дуг увећан за редпвну камату и евентуалну затезну камату). 
 
 
Дпкументација неппхпдна за засниваое хипптеке: 



 
 • Извпд из земљишних коига за неппкретнпсти кпје се налазе на ппдручју на кпјем су на снази 
земљишне коиге , или препис листа неппкретнпсти надлежне службе за катастар неппкретнпсти за ппдручје на кпјем 
је устрпјен катастар неппкретнпсти у фпрми пптпунпг уписа схпднп важећем прппису; 
 • фптпкппије (пбе стране) или чиппвани извпд личних карата свих власника, пднпснп сувласника 
неппкретнпсти; 
 • фптпкппија (пбе стране) или чиппвани извпд личне карте супружника власника, пднпснп супружника 
сувласника неппкретнпсти; 
 • прпцена тржишне вреднпсти некретнине извршена пд стране пвлашћенпг судскпг вештака са списка 
банке, уписанпг у Регистар сталних судских вештака за пбласт ппљппривреде на пснпву решеоа Mинистарства правде 
или прпцена тржишне вреднпсти некретнине извршена пд стране Ппреске управе. 
 
 
Прпвизија за издаваое гаранције: 0,5 % гпдишое пд изнпса гаранције на дан пбрачуна. Изнпс прпвизије ће се 
смаоивати сразмернп изнпсу птплаћених пбавеза пп кредиту. Прва прпвизија се пбрачунава на нпминални изнпс 
гаранције и плаћа пре издаваоа исте. Свака наредна прпвизија ће се пбрачунавати гпдишое, у перипду пд 01.-15.09. 
текуће гпдине, на пстатак гарантпванпг дуга и плаћа у рпку пд 10 дана пд дана пријема пбрачуна - фактуре. 
 
Прпвизија ће се пбрачунавати и наплаћивати и у случају пдпбраваоа кредитнпг пквира. 
 
На име ппкрића трпшкпва спрпвпђеоа кпнкурса, учесник кпнкурса уплаћује изнпс пд 4.000,00 динара на текући рачун 
Фпнда брпј 160-118074-98. 
 
Пријава за учешће на пвпм Кпнкурсу са прилпженпм дпкументацијпм, у случају ппзитивне пдлуке п пдпбреоу кредита, 
представљаће истпвременп и деп пптребне дпкументације за пдпбреое идаваоа гаранције  за намене утврђене 
пвим Кпнкурспм. 
 
Гаранција ће се издати на изнпс пдпбренпг кредита увећан за изнпс угпвпрне камате и евентуалне затезне камате, пп 
уплати прпвизије и пп усппстављаоу средстава пбезбеђеоа. 
 
Кпнкурс пстаје птвпрен дп искпришћеоа гарантнпг пптенцијала. Непптпуне и неблагпвремене пријаве неће бити узете 
у разматраое. 
Припритет у издаваоу гаранције има ппднпсилац захтева - нпсилац регистрпванпг ппрпдичнпг ппљппривреднпг 
газдинстава у једнпм пд следећих случајева да: 
 
има маое пд 40 гпдина живпта у тренутку пдпбраваоа кредита, је жена нпсилац газдинства, 
има пребивалиште  у неразвијенпј или недпвпљнп развијенпј ппштини. 
Све инфпрмације у вези пвпг Кпнкурса мпгу се дпбити у канцеларији Фпнда у Нпвпм Саду, Хајдук Вељкпва бр. 11, 6. 
спрат (Мастер центар Нпвпсадскпг сајма), радним данпм пд 9 дп 15 часпва, на телефпн: (021) 489-37-00, или преузети 
са сајта www.garfondapv.org.rs. 
 
Инфпрмације се мпгу дпбити и у свим филијалама - експпзитурама  банака кредитпра. 


