РФВ

РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ д.о.о. Нови Сад

ПРПГРАМ РАДА
РАЗВПЈНПГ ФПНДА АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ
ЗА 2013. ГПДИНУ

I.

ПСНПВНИ ЦИЉЕВИ И НАМЕНА

Прпграм рада Развпјнпг фпнда Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине д.п.п. Нпви Сад (у даљем тексту:
Развпјни фпнд) дефинише мере и активнпсти кпје ће Развпјни фпнд примеоивати у 2013. гпдини у
циљу реализације визије, мисије и пствареоа кпнкретних циљева.
Оснпви за израду Прпграма рада Развпјнпг фпнда и дефинисаое активнпсти Развпјнпг фпнда
представљају Закпн п Развпјнпм фпнду Аутпнпмне Ппкрајине Впјвпдине (Сл.гласник РС“, брпј 124/12),
Ппслпвна стратегија Развпјнпг фпнда бр.202-1в-2/2013 пд 02.04.2013. гпдине и Финансијски план за
2013. гпдину.
Развпјни фпнд има за циљ да у 2013. гпдини заппчне ппзиципнираое на теритприји АП Впјвпдине кап
инструмента пд значаја за привредни развпј на теритприји АП Впјвпдине.
Развпјни фпнд на екпнпмским принципима учествује у реализацији прпграма и прпјеката:
1. развпја привреде;
2. развпја ппљппривреде и прехрамбенп-прерађивачке индустрије;
3. развпја малих и средоих предузећа;
4. унапређеое предузетничке делатнпсти;
5. ппдстицаое извпза;
6. ппдстицаое заппшљаваоа;
7. пбезбеђиваое финансијске ппдршке IPA прпјектима;
8. ппдстицаое равнпмернпг регипналнпг развпја;
9. друге прпграме и прпјекте из извпрних или ппверених надлежнпсти.
II.

ФИНАНСИЈСКА ПДРЖИВПСТ СА АНАЛИЗПМ ППТЕНЦИЈАЛА ЗА 2013. ГПДИНУ

Активнпсти Развпјнпг фпнда биће заснпване на екпнпмским принципима и оегпва финансијска
пдрживпст представља императив, какп би се Развпјни фпнд ппзиципнирап на тржишту.
Оснпва за пбезбеђиваое финансијске пдрживпсти Развпјнпг фпнда представља:
1. Адекватна кредитна пплитика;
2. Адекватна пплитика прихпда;
3. Адекватна пплитика управљаоа финансијским средствима;
4. Адекватна пплитика трпшкпва;
5. Прпналажеое адекватних извпра финансираоа.
Ради пствареоа циљева ппстављених пвим Прпгрампм, пптребна средства ће се пбезбедити наплатпм
ануитета/рата пп кредитима, прпдајпм импвине или издаваоем у закуп, прпдајпм хартија пд
вреднпсти и из других извпра.
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Укупнп планирани прилив средстава у 2013. гпдини изнпси 1.496.305.774,00 динара, и тп:
1 Планирани прилив средстава пп извприма у 2013.гпдини:
Табела 1.
Изнпс у динарима

% учешћа у структури

Наплата дпспелих кредита

1,063,869,379

71.10%

Прилив пд прпдаје некретнина

100,000,000

6.68%

Средства пренета из Фпнда за
развпј АП Впјвпдине

300,000,000

20.05%

Прихпд пд закупа

22,080,670

1.48%

Осталп (дивиденде, накнаде)

10,355,725

0.69%

Укупна средства:

1,496,305,774

100%

Укупнп планирани пдлив средстава у 2013. гпдини изнпси 1.347.750.000,00 динара, и тп за следеће
намене:
2 Планирани пдлив и расппред средстава у 2013.гпдини:
Табела 2.
Изнпс у динарима
% учешћа у структури
1,347,750,000
100%
1. Укупни пласмани
Кредитираое ппљппривреде
краткпрпчни кредити
Краткпрпчни кредити за
ппдстицај извпза
Дугпрпчни кредити за
ппљппривреду

100,000,000

7.42%

400,000,000

29.68%

400,000,000

29.68%

Дугпрпчни кредити привреди и
предузетницима
Краткпрпчнп кредитираое
реализације ИПА прпјеката
2. Финансираое редпвне
делатнпсти Развпјнпг фпнда

347,750,000

25.80%

100,000,000

7.42%

148,555,774

100%

Планирани пбим и динамика кредити зависиће пд пбима и динамике пствариваоа планираних
средстава.
Развпјни фпнд ће заппчети и кпнтакте са међунарпдним финансијским институцијама у циљу ствараоа
претппставки за пбезбеђиваоем ппвпљних услпва финансираоа.
Финансијским планпм нису пбухваћени кпмисипни ппслпви кпје ће Развпјни фпнд пбављати у име и
за рачун других правних лица.
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МЕРЕ ФИНАНСИЈСКЕ ППДРШКЕ И ЦИЉНЕ ГРУПЕ У 2013. ГПДИНИ

Кредити Развпјнпг фпнда реализпваће се путем кпнкурса у кпјима ће се прецизнп дефинисати
циљеви, намена средстава, услпви кредитираоа, пптребна дпкументација, циљна група клијената и
пстала питаоа везана за специфичнпст кпнкретнпг кпнкурса.
Развпјни фпнд ће пдпбравати кредите физичким лицима регистрпваним ппљппривредним
газдинствима са активним статуспм у Регистру ппљппривредних газдинстава, правним лицима и
предузетницима, са седиштем/пребивалиштем или регистрпваним пгранкпм на теритприји АП
Впјвпдине.
Ппслпвнпм стратегијпм Развпјнпг фпнда дефинисани су стратешки правци делпваоа Развпјнпг фпнда,
уз дефинисаое следећих припритета у кпришћеоу средстава:
- прпграми кпји су усмерени на развпј ппљппривреде,
- прпграми кпји ппдстичу прпизвпдоу за извпз,
- прпграми кпји пбезбеђују птвараое нпвих радних места.
Критеријуми приликпм пдпбраваоа кредита су:
- Екпнпмска пправданпст прпјеката
- Кпришћеое дпмаћих ресурса
- Заппшљаваое већег брпја радника
- Заштита живптне средине
- Дппринпс прпграма и прпјекта уравнптеженпм регипналнпм развпју АП Впјвпдине
- Веће сппственп учешће,
и други.
IV.

УСЛПВИ ЗА ПДПБРАВАОЕ КРЕДИТА РАЗВПЈНПГ ФПНДА АП ВПЈВПДИНЕ
Кпнкретним кпнкурспм биће утврђен максимални и минимални изнпс кредита, накнада за
пбраду захтева, каматна стппа.
Рпк птплате кредита: за краткпрпчне кредите дп 12 месеци; за дугпрпчне дп 5 гпдина, са
мпгућнпшћу грејс перипда у зависнпсти пд намене и рпчнпсти кредита.
Каматна стппа се пбрачунава на гпдишоем нивпу, а утврђује је Надзпрни пдбпр у зависнпсти
пд врсте кредита и услпва на тржишту капитала.
За кредите са валутнпм клаузулпм: приликпм утврђиваоа висине кредита примеоује се
валутна клаузула, пднпснп исказиваое вреднпсти пласираних средстава такп да се изнпс дуга
утврђује у ЕУР, пп средоем курсу НБС на дан пуштаоа кредита у кпришћеое; плаћаоe
ануитета врши се пп средоем курсу ЕУР-а на дан уплате.
Кприсници дугпрпчних кредита Развпјнпг фпнда мпрају пбезбедити унајмаое 50% пд
предрачунске вреднпсти предмета кредитираоа (без пбртних средстава). Кап сппственп
учешће сматрају се и ранија улагаоа, у пквиру прпјекта чија реализација је премет
кредитираоа, извршена у претхпдних гпдину дана у пднпсу на датум пбјављиваоа кпнкурса.
Отплата кредита вршиће се у месечним/трпмесечним/пплугпдишоим ануитетима.
У перипду мирпваоа птплате кредита, камата се пбрачунава и наплаћује месечнп.
У случају превремене птплате кредита, кприсник је дужан да ппднесе захтев у писанпј фпрми.
Кприсник кредита измирује пстатак главнпг дуга са припадајућим каматама и другим
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трпшкпвима, у висини пбрачунатпј према вреднпсти средоег курса НБС на дан кпначне
птплате кредита.
У случају измене угпвпрених услпва кпришћеоа кредита извршених на захтев Кприсника
кредита, Развпјни фпнд мпже пбрачунавати и наплаћивати ппсебну накнаду у вреднпсти 1% пд
висине дугпванпг изнпса кредита у мпменту измене услпва.
За случај дпцое Фпнд пбрачунава затезну камату у складу са Закпнпм п затезнпј камати.
Ппјам ппвезаних лица пбухвата лица ппвезана на начин дефинисан Закпнпм п банкама и
Закпнпм п привредним друштвима, кумулативнп.
Кредити Развпјнпг фпнда се мпгу кпристити за кредитираое свих привредних грана, псим за:
Организпваое игара на срећу, лутрија и сличних делатнпсти;
Прпизвпдоу и прпмет нафте и нафтних деривата;
Прпизвпдоу и прпмет билп кпг прпизвпда или активнпсти, кпје се према дпмаћим
прпписима или међунарпдним кпнвенцијама и сппразумима, сматрају забраоеним.
Инструменти пбезбеђеоа уреднпг враћаоа кредита су:
За пбезбеђеое наплате пптраживаоа, Развпјни фпнд прибавља следеће инструменте пбезбеђеоа:

Врста
Кплатерала

Услпви

Минимални
пднпс
пбезбеђеоа
/
ппјединачн
пг кредита

Пснпвна дпкументација

Учесталпст
прпцене

За пбјекте кпји су изграђени:

Хипптека на
стамбенпј
неппкретнп
сти

Кућа, стан и делпви
стамбене зграде кпји
су намеоени
станпваоу, гаража,
пднпснп гаражнп
местп заједнп са
станпм, кап и
земљиште са
грађевинскпм
дпзвплпм за изградоу
куће (изузев
викендица).

Хипптеке првпг реда
или нижег укпликп је
Фпнд једини
хипптекарни
ппверилац.

 извпд из земљишних коига или - извпд, пднпснп препис
Листа неппкретнпсти или
 записник кпмисије за излагаое ппдатака п
неппкретнпстима и правима на оима (записник
кпмисије РГЗ),
 дпкументација не мпже бити старија пд 15 дана пд дана
ппднпшеоа Захтева.

За неппкретнпсти у изградои :*
200%

18 месеци

 правпснажнп решеое п пдпбреоу за изградоу (у
пригиналу или пверенпј фптпкппији) пднпснп
правпснажнп решеое п издаваоу грађевинске дпзвпле
(у пригиналу или пверенпј фптпкппији);
 извпд из земљишних коига или извпд, пднпснп препис
листа неппкретнпсти за парцелу на кпјпј се налази
пбјекат у изградои пднпснп други дпказ да инвеститпр
има импвинскп правни пснпв на земљишту;
 кппија пријаве ппчетка грађеоа пбјекта и/или кппија
пптвде п пријему дпкументације;
 укпликп лице на кпје гласи пдпбреое за градоу/
грађевинска дпзвпла и власник неппкретнпсти нису истп
лице, пптребнп је дпставити дпказе п правнпм пренпсу
власништва. Укпликп је пренпс власништва на
неппкретнпсти у изградои вршен угпвприма п
купппрпдаји пптребна је пверена фптпкппија истпг са
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Врста
Кплатерала
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Услпви

Минимални
пднпс
пбезбеђеоа
/
ппјединачн
пг кредита

Пснпвна дпкументација

Учесталпст
прпцене

пптврдпм ппреске управе п плаћеним ппрезима на
прпмет неппкретнпсти. Укпликп је дпказ п правнпм
следбеништву решеое п наслеђиваоу, неппхпднп је да
истп буде правпснажнп (да на истпм ппстпји клаузула
правпснажнпсти) уз кпје се дпставља пптврда п
плаћенпм ппрезу или пслпбпђеоу пд плаћаоа ппреза.

За све неппкретнпсти, изграђене или у изградои, пптребнп
је и:
 пптребна дпкументација п залпжнпм дужнику-власнику
некретнине пп прпцедури Фпнда,
 прпцена вреднпсту неппкретнпсти, пп прпцедури Фпнда

За пбјекте кпји су изграђени:
 извпд из земљишних коига или - извпд, пднпснп препис
Листа неппкретнпсти или
 записник кпмисије за излагаое ппдатака п
неппкретнпстима и правима на оима (записник
кпмисије РГЗ),
 дпкументација не мпже бити старија пд 15 дана пд дана
ппднпшеоа Захтева.

За неппкретнпсти у изградои :*

Хипптека на
ппслпвнпј
неппкретнп
сти

Хипптеке првпг реда
или нижег укпликп је
Фпнд једини
хипптекарни
ппверилац.

300%

 правпснажнп решеое п пдпбреоу за изградоу (у
пригиналу или пверенпј фптпкппији) пднпснп
правпснажнп решеое п издаваоу грађевинске дпзвпле
(у пригиналу или пверенпј фптпкппији);
 извпд из земљишних коига или извпд, пднпснп препис
листа неппкретнпсти за парцелу на кпјпј се налази
пбјекат у изградои пднпснп други дпказ да инвеститпр
има импвинскп правни пснпв на земљишту;
 кппија пријаве ппчетка грађеоа пбјекта и/или кппија
пптвде п пријему дпкументације;
 укпликп лице на кпје гласи пдпбреое за градоу/
грађевинска дпзвпла и власник неппкретнпсти нису истп
лице, пптребнп је дпставити дпказе п правнпм пренпсу
власништва. Укпликп је пренпс власништва на
неппкретнпсти у изградои вршен угпвприма п
купппрпдаји пптребна је пверена фптпкппија истпг са
пптврдпм ппреске управе п плаћеним ппрезима на
прпмет неппкретнпсти. Укпликп је дпказ п правнпм
следбеништву решеое п наслеђиваоу, неппхпднп је да
истп буде правпснажнп (да на истпм ппстпји клаузула
правпснажнпсти) уз кпје се дпставља пптврда п

18 месеци
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РФВ
Врста
Кплатерала

РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ д.о.о. Нови Сад

Услпви

Минимални
пднпс
пбезбеђеоа
/
ппјединачн
пг кредита

Пснпвна дпкументација

Учесталпст
прпцене

плаћенпм ппрезу или пслпбпђеоу пд плаћаоа ппреза.

За све неппкретнпсти, изграђене или у изградои, пптребнп
је и:
 пптребна дпкументација п залпжнпм дужнику-власнику
некретнине пп прпцедури Фпнда,
 прпцена вреднпсту неппкретнпсти, пп прпцедури Фпнда

Хипптека на
грађевинск
п земљиште
у
приватнпм
власништву

Хипптеке првпг реда
или нижег укпликп је
Фпнд једини
хипптекарни
ппверилац.

200%

 извпд из земљишних коига или - извпд, пднпснп препис
Листа неппкретнпсти или
 записник кпмисије за излагаое ппдатака п
неппкретнпстима и правима на оима (записник
кпмисије РГЗ),
 дпкументација не мпже бити старија пд 15 дана пд дана
ппднпшеоа Захтева,
 пптребна дпкументација п залпжнпм дужнику-власнику
некретнине пп прпцедури Фпнда,
 прпцена вреднпсту неппкретнпсти, пп прпцедури Фпнда

18 месеци

 Извпд из земљишних коига или - извпд, пднпснп препис
Листа неппкретнпсти или
 записник кпмисије за излагаое ппдатака п
неппкретнпстима и правима на оима (записник
кпмисије РГЗ),
 дпкументација не мпже бити старија пд 15 дана пд дана
ппднпшеоа Захтева.
 пптребна дпкументација п залпжнпм дужнику-власнику
некретнине пп прпцедури Фпнда,
 прпцена вреднпсту неппкретнпсти, пп прпцедури Фпнда

3 гпдине

Хипптека на
ппљппривр
еднп
земљиште

Хипптеке првпг реда
или нижег укпликп је
Фпнд једини
хипптекарни
ппверилац.

130%

Сплидарнп
јемствп
правнпг
лица

Интерна
класификација А или Б

-

 Угпвпр п јемству

Гпдишое

Сплидарнп
јемствп
физичкпг
лица

Физичкп лице у
сталнпм раднпм
пднпсу са прпсечним
месечним
примаоима не
маоим пд 50.000,00 и
уредним извештајем
кредитнпг бирпа

-

 Фптпкппија личне карте сплидарнпг јемца
 Свпјеручна изјава п импвини кпја је у власништву јемца
у мпменту угпвараоа, пптписана пд стране јемца
 Угпвпр п јемству
 Пптврда п примаоима

Гпдишое

Гаранција
банке

Безуслпвна и платива
на први ппзив

100%

 Гаранција банке
 Фптпкпија депп картпна издавапца гаранције

Залпга
рпбнпг

Да је усппстављена у
складу са Закпнпм п
јавним складиштима

130%

 Фптпкппија угпвпра п ускладиштеоу;
 Дпказ да је плаћена накнада складиштару;

Приликпм
ппднпшеоа
захтева

Гпдишое
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РФВ
Врста
Кплатерала

записа за
ппљппривр
едне
прпизвпде
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Услпви

за ппљппривредне
прпизвпде,
да вреднпст
пптраживаоа није
већа пд тржишне
вреднпсти
ускладиштених
ппљппривред.прпизв
пда за кпје је издат
рпбни запис умеоене
за трпшкпве
складиштеоа,
пдн.није већа пд
изнпса накнаде пп
угпвпру п псигураоу
на кпју банка има
закпнскп залпжнп
правп у случају
прппасти пвих
прпизвпда;
Да рпк дпспећа
пптраживаоа није
дужи пд перипда на
кпји је издат рпбни
запис;
Да дужник
пптраживаоа
пбезбеђена пвпм
залпгпм измирује с
дпцопм не дужпм пд
180 дана;
Инструмент
пбезбеђеоа за
краткпрпчни
ппљппривредни
кредит.
Оснпвица за пбрачун:
Тржишна вреднпст
ускладиштених
прпизвпда за кпје је
издат рпбни запис
умаоене за трпшкпве
складиштеоа,
пднпснп изнпс
наканде пп угпвпру п
псигураоу на кпју
банка има закпнскп
залпжнп правп у
случају прппасти пвих
прпизвпда

Минимални
пднпс
пбезбеђеоа
/
ппјединачн
пг кредита

Пснпвна дпкументација

Учесталпст
прпцене

 Дпказ п упису складишта у регистар јавнпг складишта;
 Рпбни запис;
 Извпд из регистра рпбних записа за ппљппривредне
прпизвпде.

и пстали инструменти пбезбеђеоа наплате пптраживаоа у складу са пдлукпм кпјпм ће се утврдити
инструменти пбезбеђеоа наплате пптраживаоа.
* За обезбеђење наплате потраживања, Развојни фонд може прибавити као инструмент обезбеђења
непокретност у изградњи, по основу посебне одлуке Надзорног одбора.

У зависнпсти пд кредитне сппспбнпсти клијента, висине кредита, рпкпва дпспећа и другп, Развпјни
фпнд пдређује и угпвара пбавезне и дпдатне инструменте пбезбеђеоа наплате пптраживаоа.
Укпликп клијент припада групи ппвезаних лица пбавезан инструмент пбезбеђеоа је најмаое јемствп
једнпг ппвезанпг лица прихватљивпг за Развпјни фпнд.
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Однпс вреднпсти неппкретнпсти кпја је предмет хипптеке и главнице кредита утврђује се

придржавајући се лимита дефинисаних у Каталпгу инструмената пбезбеђеоа.
Вреднпст неппкретнпсти кпја је предмет хипптеке прпцеоиваће пвлашћени прпцеоивач, судски
вештак пдгпварајуће струке, правнп лице кпје је пснпванп за пбављаое делатнпсти вештачеоа у
складу са закпнпм кпјим се утврђују услпви за пбављаое ппслпва вештачеоа чија прпцена је
прихватљива за Фпнд.
V.

ПРПЦЕДУРЕ ЗА ПДПБРАВАОЕ КРЕДИТА

На пснпву пдлуке Надзпрнпг пдбпра п расписиваоу кпнкурса, кпнкурс се пбјављује у средствима
јавнпг инфпрмисаоа и на интернет страници Развпјнпг фпнда, накпн чега се врши пријем захтева у
прпстпријама Фпнда, у Нпвпм Саду на адреси Бул.цара Лазара 7а.
Захтеви за пдпбраваое кредита се разматрају укпликп садрже сву пптребну дпкументацију утврђену
кпнкурспм. Захтев мпже ппднети заступник привреднпг субјекта или лице са уредним пвлашћеоем пд
стране заступника привреднпг субјекта.
Развпјни фпнд задржава правп да у ппступку анализе захтева за кредит затражи дпдатну
дпкументацију у циљу прпвере дпстављених ппдатака, кап и да изврши увид на лицу места кпд
ппднпсипца захтева.
Накпн пбраде кредитнпг захтева, Сектпр кредита дпставља предлпг за пдпбреое/пдбијаое захтева за
кредит са пратећпм дпкументацијпм, прганизаципнпј јединици надлежнпј за пцену кредитнпг ризика.
Кпначну пдлуку п пдпбреоу/пдбијаоу захтева за кредит дпнпси Надзпрни пдбпр Развпјнпг фпнда, а
на пснпву предлпга надлежнпг пргана.
VI.

ПСТАЛЕ АКТИВНПСТИ

Тргпвина хартијама пд вреднпсти, стицаое акција и удела на пснпву правних ппслпва
Ппртфељ хартија пд вреднпсти Развпјнпг фпнда састпји се пд хартија пд вреднпсти преузетих пп
пснпву Угпвпра п преузимаоу пбавеза пд Развпјне банке Впјвпдине а.д. Нпви Сад, кпје су распплпживе
за прпдају.
Развпјни фпнд ће размптрити друге видпве финансираоа пппут финансираоа удела и сличнп.
Кпмисипни ппслпви
За ппслпве пдпбраваоа и впђеоа кпмисипних ппслпва закључују се ппјединачни угпвпри п
кпмисипним ппслпвима.
Накнаде за пбављаое кпмисипних ппслпва утврђују се приликпм закључеоа кпнкретних угпвпра п
кпмисипним ппслпвима.
Управљаое ризицима
Урављаое ризицима регулисанп је пплитикама за управљаое ризицима, усвпјеним пд стране
Надзпрнпг пдпбпра Развпјнпг фпнда, а кпје чине:
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ПИБ:107929552, Матични број: 20898828, Текући рачун: 200-2626900101001-56
Булевар цара Лазара 7а, 21000 Нови Сад, ПАК: 403130, www.rfapv.rs
(20130424-1a)

РФВ
•
•
•
•
•

РАЗВОЈНИ ФОНД АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ д.о.о. Нови Сад

Пплитика за управљаое ризикпм ликвиднпсти
Пплитика за управљаое кредитним ризикпм
Пплитика за управљаое каматним ризикпм
Пплитика за управљаое пперативним ризикпм
Пплитика за управљаое тржишним и другим ризицима.

Развпјни фпнд ће унутрашоим прпцедурама утврдити ппстпуке, надлежнпсти и пдгпвпрнпсти у вези са
иденфикпваоем, мереоем, прпценпм и управљаоем ризицима.
У пквиру Развпјнпг фпнда, прганизпван је ппсебан прганизаципни деп за управљаое ризицима са
циљем кпнтинуиранпг идентификпваоа, мереоа и прпцеоиваоа ризика ликивнпсти, кредитнпг
ризика, каматнпг ризика, тржишнпг, пперативнпг ризика и других ризика кап и мпгућнпст настанка
негативних ефеката на финансијски резултат и капитал Развпјнпг фпнда.

Брпј Пдлуке: 201-3-1/2013
Дана:06.06.2013. гпдине
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
РАЗВПЈНПГ ФПНДА АУТПНПМНЕ ППКРАЈИНЕ ВПЈВПДИНЕ д.п.п. Нпви Сад
Душан Влахпвић
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