
 

 

 
 

 

На основу Одлуке Управног одбора Гаранцијског фонда АП Војводине бр. 01-III/-24-3  од  21.04.2011. 

године, бр. 01-III/-31-5  од 20.10.2011. године, бр. 01-III/37-2 од  26.03.2012. године,  01-III/49-7 од  

29.11.2012, 01-IV/18 - 4  од  25.02.2014 године и  бр. 01-IV/39 -5  од  21.04. 2015. године 

 

 

Р А С П И С У Ј Е   С Е 

 

К О Н К У Р С 

 

ЗА ОДОБРАВАЊЕ ГАРАНЦИЈА ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ДУГОРОЧНИХ КРЕДИТА    

ЗА НАБАВКУ НОВЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ И ОПРЕМЕ 

 

1. 

 

Основни циљ издавања гаранција Гаранцијског фонда АП Војводине је стварање предуслова за лакши 

приступ кредитним линијама банака, под повољнијим условима у односу на тржишне, а које су 

намењене за кредитирање физичких лица – пољопривредника који су носиоци регистрованих 

породичних пољопривредних газдинстава са пребивалиштем на територији Аутономне Покрајине 

Војводине, за набавку нове пољопривредне механизације и опреме. 

 

 

2. 

 

По овом Конкурсу гарантоваће се за кредите одобрене за финансирање набавке: 

 комбајна,  

 трактора, 

 других самоходних пољопривредних машина,  

 прикључних пољопривредних машина. 

 матичног стада, 

  вишегодишњих засада воћа и винограда ( саднице и пратећа опрема) и 

 опреме из области производње и складиштења житарица, индустријског, лековитог, 

ароматичног и зачинског биља, воћа, поврћа, украсног биља, као и  опреме за мобилне сушаре, 

опреме за наводњавање,  опреме за заштиту од елементарних непогода,  опреме за сточарску 

производњу и опреме за подизање енергетске ефикасности у пољопривредној производњи.  

 

Право учешћа на Конкурсу имају физичка лица - ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ  - носиоци регистрованих 

породичних пољопривредних газдинстава, који испуњавању следеће минималне услове: 

 

 пребивалиште на територији Аутономне Покрајине Војводине,  

 oтворен наменски текући  рачун у банци кредитору и пријављен Управи за аграрна 

плаћања као наменски текући рачун регистрованог породичног пољопривредног 

газдинства, 

 мање од 70 година живота на дан отплате последњег ануитета. 

 

Учесници конкурса своју заинтересованост за одобрење кредита и издавање гаранција изражавају 

путем подношења Пријаве на Конкурс за одобравање гаранције.  

Пријава по овом конкурсу се подноси Гаранцијским фонду АП Војводине.  Постоји могућност да се 

Пријава на Конкурс за издавање гаранције достави и  банци кредитору.  

 



 

 

3. 
 

По овом Конкурсу гаранције ће се издавати на износ до 100 % укупног потраживања банке по кредиту 

(главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату), одобреном под следећим условима: 

 

1. Кредити у ЕУР  

 

 Износ кредита за пољопривредну механизацију и опрему: од минимално 3.000,00 ЕУР и 

максимално 150.000,00 ЕУР  у динарској   противвредности по званичном средњем курсу НБС 

на дан пуштања кредита у коришћење; 

 Износ кредита за проширење матичног стада: до 50.000,00 ЕУР у динарској   

противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан пуштања кредита у коришћење; 

 Износ кредита за подизање дугогодишњих засада воћа и винограда ( саднице и опрема):  

до 30.000,00 ЕУР у динарској   противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан 

пуштања кредита у коришћење; 

 Номинална каматна стопа: фиксно до 7,5% или промењива до 6,75 % + 6М Еурибор, на 

годишњем нивоу.   Камата се обрачунава на начин утврђен пословном политиком банке;  

 Грејс период код кредита за проширење матичног стада: до 12  месеци и исти  је укључен у 

рок отплате кредита (камата се обрачунава и наплаћује у току грејс периода. 

 Грејс период код кредита за подизање нових вишегодишњих засада воћа и винограда          

( саднице и опрема):  до 24 месеца и исти је укључен у рок отплате кредита (камата се 

обрачунава и наплаћује у току грејс периода). 

 Рок отплате кредита:  до  10 годинa;  

 Начин коришћења кредита: преносом динарске противвредности одобреног износа кредита 

на рачун продавца – испоручиоца добара на основу предрачуна за набавку предмета 

кредитирања; 

 Начин отплате кредита: У два полугодишња ануитета/рате у динарској  противвредности 

по средњем курсу НБС на дан плаћања ануитета и то: 

 За кредите пуштене у коришћење  од 01.01. до 31.06. у текућој 

години, први ануитет доспева за плаћање 01.09. исте године; 

 За кредите пуштене у коришћење у периоду од 01.07.  до 

31.12. у текућој години,  први ануитет доспева за плаћање 

01.03.  наредне године. Банка од дана пуштања кредита у 

коришћење до дана почетка отплате кредита обрачунава и 

наплаћује камату. 

Банка у договору са клијентима може уговорити другачију 

динамику отплате кредита и као и период мировања кредита; 

 
 Накнада Банке: до 1% фиксно од износа реализованог кредита, једнократно унапред - пре 

реализације кредита у динарској противвредности по званичном средњем курсу НБС на дан 

пуштања кредита у течај; 

 Превремена отплата кредита: 0 %; 

 
2. Кредити у РСД 

 

        Фонд ће одобравати гаранције  и за  кредите одобрене у динарима у складу са пословном   

политиком банака.  

       

 

   

 



 

4. 

 

Подносилац  Пријаве ће,  као  средство обезбеђења за обавезе по издатoj гаранцији Гаранцијског 

фонда АП Војводине, обезбедити следеће:  

 бланко сопствене менице, са клаузулом „без протеста“ и меничним овлашћењима 

и (опционо) 

 хипотеку 1. реда на пољопривредном земљишту без терета, у минималном односу 1:1,3 

вредности гарантованог износа; 

или 

 хипотеку 1. реда на пољопривредном земљишту без терета, у минималном односу 1:1 

вредности гарантованог износа и заложно право на предмету кредитирања уколико је предмет 

кредитирања нова пољопривредна механизација, комбајни, трактори и друге самоходне 

пољопривредне машине 
или 

 бонитетно квалитетног садужника одређеног по интерним процедурама Фонда и заложно право 

на предмету кредитирања уколико је предмет кредитирања нова пољопривредна 

механизација, комбајни, трактори и друге самоходне пољопривредне машине 
или 

 заложно право на предмету кредитирања, уколико подносилац пријаве на Конкурс обезбеди 

сопствено учешће у минималном износу од 40% вредности предмета кредитирања уколико је 

предмет кредитирања нова пољопривредна механизација, комбајни, трактори и друге 

самоходне пољопривредне машине. 
 

У случају да Фонд  гарантује 100% укупног потраживања банке по кредиту, утврђена средства 

обезбеђења за обавезе по издатим гаранцијама остају непромењена. 

 

У случају да банке и Фонд деле ризик, средства обезбеђења уредног испуњења обавеза по 

кредиту и гаранцији успоставиће се у корист Фонда и Банке. 

 

Остали инструменти обезбеђења утврђују се у складу са пословном политиком Фонда и Банке. 

 

 

5. 

 

Провизија за издавање гаранције:  0,5 % годишње од номиналног  износа гаранције и плаћа се пре 

издавања гаранције. Свака наредна провизија обрачунава се годишње, у периоду од 01.-15.09. текуће 

године,  на остатак гарантованог дуга и плаћа у року од 10 дана од дана пријема обрачуна - фактуре. 

 

На име покрића трошкова спровођења Конкурса, учесник Конкурса уплаћује износ од 4.000,00 динара 

на текући рачун Гаранцијског фонда АП Војводине број: 160-118074-98. 

 

Пријава за учешће на овом Конкурсу са приложеном документацијом, представљаће истовремено  

потребну документацију за одобрење кредита и гаранције  за намене утврђене овим Конкурсом. 

 

Гаранција ће се издати по уплати провизије и по успостављању средстава обезбеђења.  

 

Постоји могућност подношења више Пријава  за учешће на овом Конкурсу од стране различитих 

субјеката, а ради финансирања  једне јединице опреме.  

 

 

 

 

 



 

Приоритет у издавању гаранције има подносилац Пријаве - носилац регистрованог породичног  

пољопривредног газдинстава ако: 

 има мање од 40 година живота у тренутку одобравања кредита, 

или 

 је жена носилац газдинства,  

или 

 има пребивалиште  у неразвијеној или недовољно развијеној општини.  

 

Конкурс остаје отворен до искоришћења гарантног потенцијала. 

 

Непотпуне и неблаговремене Пријаве неће бити узете у разматрање. 

 

Образац Пријаве за учешће као и све информације у вези овог Конкурса могу се добити радним даном 

у Гаранцијском фонду у Новом Саду, Хајдук Вељкова бр.11, 6. спрат (Мастер центар Новосадског 

сајма) и на телефон: (021) 489-37-00 или у свим филијалама и експозитурама банака кредитора. 

 

Текст Конкурса, Образац пријаве на Конкурс, неопходна документација која се прилаже уз 

пријаву, документација неопходана за заснивање хипотеке, детаљан списак опреме којa може 

бити предмет кредитирања и списак Банака кредитора су објављени  на сајту Гаранцијског 

фонда АП Војводине  www.garfondapv.org.rs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.garfondapv.org.rs/

