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На основу Одлуке Управног одбора Гаранцијског фонда АП Војводине  бр. 01-IV/40-3  од 14.05.2015. 

године,  

Р А С П И С У Ј Е  СЕ 

 

К О Н К У Р С 
за  одобравање гаранција за обезбеђење кредита намењених финансирању  набавке  нове 

опреме микро, малим и средњим привредним друштвима, предузетницима и 

земљорадничким задругама 

 
 

1. 

 

Основни циљ издавања гаранција је стварање предуслова за лакши приступ кредитним линијама пословних 

банака,  привредним друштвима (микро, малим и средњим), предузетницима и земљорадничким 

задругама која послују најмање три године, ради обезбеђења недостајућих финансијских средстава за  

развојне пројекте, са циљем подстицањa привредне активности и подршке креирању нових радних места. 

 

2. 

 

Право учешћа на Конкурсу имају привреднa друштвa (микро, малa и средњa), земљорадничке задруге  

и предузетници који испуњавају следеће услове: 

 Пословно седиште на територији Аутономне Покрајине Војводине; 

 Подржани пројекат  мора бити реализован на територији АП Војводине; 

 Последња два позитивна финансијска извештаја; 

 Подносилац захтева послује најмање 3 године или припада групи повезаних правних лица које 
послују више од 3 године, где захтев може поднети само једно од правних лица које се, према 

позитивним законским прописима, сматра повезаним правним лицем; 

 Нема доспелих неизмирених обавеза према Банци и Фонду;  

 Уредна кредитна историја;  

 Oстали минимални услови дефинисани актима пословне политике Банке и Фонда. 
 

3. 

 
По овом Конкурсу гарантоваће се за кредите одобрене за набавку нове опреме, за следеће области 

привредне делатности: 

      -     производња и прерада, 

- туризам, 

- производне услуге. 

 

Као опрема признаје се, опрема чији је корисни век трајања дужи од годину дана и чија појединачна 

набавна цена у време набавке опреме  је већа од просечне бруто зараде по запосленом у републици према 

последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. 
 

По овом Конкурсу неће се финансирати  набавка путничких возила, опрема намењена опремању  

угоститељских објеката (кафића), трговинских објеката, коцкарница, производња или трговина дуваном или 
производња и промет роба и услуга које се према домаћим прописима и међународним конвенцијама и 

споразумима сматрају забрањеним. 
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4. 

 

По овом Конкурсу гаранције ће се издавати на износ до 80 % укупног потраживања банке по кредиту 

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

 

1. Кредити у ЕУР 

 

 Износ одобреног  кредита: у складу са кредитном способношћу, од минимално ЕУР 5.000,00 до 

максималног износа од ЕУР 100.000,00 у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан 
пуштања кредита у течај;  

 Кредит се може користити за обртна средства до највише 30% од укупно одобреног кредита за 

потребе инвестиције која се финансира;  

 Рок отплате кредитадо: до 6 година; 

 Грејс период: до 12  месеци, који је укључену рок отплате кредита (камата се обрачунава и наплаћује 

у току грејс периода;  
 Номинална каматна стопа: променљива до 5,95%+6МЕурибор или 5,95% +3МЕурибор или 

фиксна до 6,5%; 

 Пуштање кредита у коришћење: врши се уплатом на рачун продавца на основу предрачуна, по 
званичном средњем курсу НБС на дан пуштања  средстава одобреног кредита у течај  или на рачун 

клијента уз обавезно наменско праћење; 

 Отплата кредита: по истеку грејс периода  у једнаким месечним, тромесечним, полугодишњим или 
годишњим ануитетима/ратама у зависности од основне делатности клијента и то у динарској 

противвредности ЕУР по средњем курсу НБС на дан отплате; 

 Накнада Банке за обраду кредитног захтева максимално до: 1% од износа одобреног кредита, 
једнократно унапред. 

 Накнада  за превремену отплату: 0% 

 

2.  Кредити у РСД 

        

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

5. 

 
Средства обезбеђења уредног враћања доспелих обавезапрема Банци и Фонду су: 

 бланко сопствене меницe; 

 овлашћења директног задужења; 

 садужништво повезаних лица; 

 лична меница оснивача/власника; 

 хипотека 1. реда на пољопривредном земљишту у минималном односу   1:1,3  или  на 
стамбено/пословном објекту у минималном односу 1:1,5, на одобрени износ кредита (главница 

кредита),  без терета, конституисана у корист Банке (главни дуг увећан за редовну камату и 

евентуалну затезну камату) и у корист Фонда (главни дуг увећан за редовну камату и евентуалну 
затезну камату као и за накнаду за издавање гаранције), а у сразмери са процентом гарантовања 

или 

хипотека 1. реда на пољопривредном земљишту у минималном односу   1:1,3  или  на 
стамбено/пословном објекту у минималном односу 1:1,5, на одобрени износ кредита (главница 

кредита),  без терета, конституисана у корист Фонда (главни дуг увећан за редовну камату и 

евентуалну затезну камату као и за накнаду за издавање гаранције) и  хипотека 2. реда на 

пољопривредном земљишту у минималном односу 1:1,3  или  на стамбено/пословном објекту у 

минималном односу 1:1,5, на одобрени износ кредита конституисана у корист Банке (главни дуг 

увећан за редовну камату и евентуалну затезну камату). 
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Банка, Фонд и клијент могу уговорити и друга средства обезбеђења уредног враћања доспелих обавеза.  
   

 

6. 

 

Провизија за издавање гаранције  износи  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  6.000,00 динара на текући 
рачун Фонда број: 160-118074-98. 

 

Конкурс остаје отворен до искоришћења гарантног потенцијала. 
 

Захтев  за одобравање кредита и гаранције  са докуметацијом подноси се  у  свим пословним јединицама 

Банака, на територији АП Војводине,  које су са Фондом закључиле споразум о пословној сарадњи.  
 

Непотпуни и неблаговремени захтеви за одобрење кредита и гаранције неће бити узети у разматрање. 

 
Приоритет у издавању гаранције има подносилац захтева чији пројект ће бити  реализован у неразвијеној 

општини, као и предузетница, микро,  мало или средње привредно друштво  чији је оснивач  или већински 

власник жена.  
 

Додатне информације могу се добити радним даном у Гаранцијском фонду АП Војводине у Новом Саду, 

Хајдук Вељкова бр.11 (Мастер центар Новосадског сајма) и на телефоне: (021) 489-37-00 и у свим 
филијалама пословних банака које су са Фондом закључиле Споразум о пословној сарадњи. 

 

Текст Конкурса,  неопходна документација која се прилаже уз пријаву, документација неопходана за 

заснивање хипотеке и списак Банака кредитора су објављени  на сајту Гаранцијског фонда АП 

Војводине  www.garfondapv.org.rs 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

4 

 

 

 
 

НЕОПХОДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
 

1. СТАТУСНА И ОСТАЛА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

 

             Привредна друштва, предузетници и земљорадничке задруге: 

- Захтев (Захтева за одобрење дугорочног кредита са пријавом на Конкурс Фонда  за одобравање 
гаранције) 

- Предрачун/и  продавца  опремe исказан у ЕУР  или у РСД уколико се захтев односи на динарски 
кредит; 

- Пословни план; 

- Потписана и оверена сагласност за повлачење извештаја Кредитног бироа НБС; 
- Фотокопија  комплетних Финансијских извештаја за последње две године; 

- Бруто биланс у складу са процедурама банака и Спецификација за последњи годишњи рачун и на 

дан бруто биланса следећих рачуна: учешће у капиталу,  дугорочни кредити, купци у земљи, купци у 
иностранству, жиро рачун, добављачи у земљи, добављачи у иностранству,  краткорочни 

кредити,основна средства;  
- Фотокопија оверених консолидованих финансијских извештаја уколико подносилац захтева припада 

групи повезаних лица која подлеже законској обавези састављања истих;  

- Фотокопија картона депонованих потписа текућег рачуна банке кредитора; 
- Потврде других банака код којих има отворене рачуне о оствареном промету и просечном стању на 

динарским и девизним рачунима, за предходну годину и за текућу годину до дана подношења 

захтева; 
- Фотокопија акта о оснивању и Статута; 

- Фотокопија Решења о регистрацији привредног субјеката, Агенције за привредне регистре; 

- Оверен потпис лица овлашћених за заступање (ОП образац) и фотокопија Одлуке о именовању лица 
овлашћених за заступање;  

- Фотокопија Извода из пореске евиденције са пореским бројем (ПИБ), уколико ПИБ није садржан у  

- Фотокопија извода из Регистра пољопривредних газдинства;  
- Решење о утврђеном порезу на приходе од самосталне делатности и потврда о измиреним пореским 

обавезама (предузетници) 

-  Списак основних средстава која се користе у пословне сврхе -  докази о власништву уколико се 
основна средства не воде на фирму; 

- Потврда Пореске управе о измиреним обавезама по основу пореза и других јавних прихода; 

- Фотокопија личне/их карте/и власника и лица овлашћених за заступање (или штампани подаци са 
читача електронске личне карте); 

- Доказ о уплати трошкова спровођења Конкурса;  

- Изјава о пoвезаним лицима (образац банке/Фонда); 
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3) ДОКУМЕНТАЦИЈА НЕОПХОДНА ЗА ЗАСНИВАЊЕ ХИПОТЕКЕ:  

 

 Извод из земљишних књига за непокретности које се налазе на подручју на којем су на снази 

земљишне књиге или препис листа непокретности надлежне службе за катастар непокретности за 

подручје на којем је устројен катастар непокретности у форми потпуног уписа сходно важећем 
пропису;  

 фотокопије (обе стране) / чиповани извод личних карата свих власника физичких лица, односно 

сувласника непокретности или Одлуку органа управљања о стављању хипотеке на некретнину (ако 

је власник правно лице), а уколико је залогодавац друго правно лице Решење о регистрацији 
привредног субјекта Агенције за привредне регистре, статут односно акт о оснивању и ОП образац;  

 фотокопија (обе стране) или чиповани извод личне карте супружника власника, односно 

супружника сувласника непокретности(ако је власник непокретности физичко лице);  

 процена тржишне вредности некретнине извршена од стране овлашћеног судског вештака са 

списка банке, уписаног у Регистар сталних судских вештака за област пољопривреде уколико је 

предмет хипотеке пољопривредно земљиште или за област грађевинарства уколико је предмет 
хипотеке стамбено/пословни објекат,  на основу решења Mинистарства правде или процена 

тржишне вредности некретнине извршена од стране Пореске управе. 
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