На основи Програми роботи за 2013. рок и Одлуки Надпатраюцого одбору Розвойного
фонду Автономней Покраїни Войводини д.о.о. Нови Сад
РОЗВОЙНИ ФОНД АВТОНОМНЕЙ ПОКРАЇНИ
ВОЙВОДИНИ д.о.о. Нови Сад
розписує
КОНКУРС
ЗА ДОДЗЕЛЬОВАНЄ КРАТКОРОЧНИХ КРЕДИТОХ
ЗА ФИНАНСОВАНЄ ВИВОЗУ
1. ЦИЛЇ ДОДЗЕЛЬОВАНЯ СРЕДСТВОХ
Основни циљ за додзельованє кредитох то обезпеченє финансийних средствох
пре потримовку пририхтованя и реализациї вивозних аранжманох.
За реализацию тей кредитней линиї плановани средства у суми 400.000.000,00
динари.
2. ХАСНОВАТЕЛЄ КРЕДИТОХ
Право участвовац на конкурсу маю правни особи и поднїмателє зоз шедзиском
на териториї Автономней Покраїни Войводини хтори документую же одобрени
средства буду у функциї витворйованя девизного прилїву по основи вивозу роби и
услугох домашнього походзеня.
По тим конкурсу вимаганє може поднєсц лєм єдна од правних особох хтори ше,
спрам позитивних законских предписаньох, тримаю як повязани правни особи.
3. НАМЕНКА СРЕДСТВОХ
Кредити наменєни за финансованє обрацаюцих средствох за потреби продукциї
и вивозу роби и услугох домашнього походзеня.
4. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНЯ
сума кредиту: до 200.000,00 ЕВР у динарскей проциввредносци,
применьованє валутней клаузули,
термин за врацанє кредиту: до 180 днї,
каматна стопа: 4% на рочним уровню,
инструменти обезпеченя кредиту кумулативно:
- ґаранция дїловней банки,
- вексли и овласценя у складзе зоз Законом о платним обтоку,
- особна вексла (власнїка, снователя або директора).
5. МИНИМАЛНИ УСЛОВИЯ
Дїлованє з дїловним и нето прибутком,
Без досцигнутих нєвимирених обовязкох спрам Розвойного фонду
Автономней Покраїни Войводини д.о.о. Нови Сад,

Порядна кредитна история (без досцигнутей нєвимиреней обовязки
спрам банкох и других финансийних институцийох хтори старши од 60
дньох по гоч якей основи),
Число дньох блокади у остатнїх 12 мешацох нє длугше як 15 днї,
Вкупни капитал по закончуюцим рахунку за предходни рок векши як
нула,
Найменєй два рочни финансийни звити,
Сума вкупного краткорочного задлуженя при Фонду, банкох и других
финансийних институцийох вєдно зоз глєданим кредитом нє векша як
30% од дїловних приходох,
Без нєвимирених порцийних обовязкох.
6. ПОДНОШЕНЄ ВИМАГАНЬОХ И ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Учашнїки на конкурсу за додзельованє средствох можу превжац вимаганя
Розвойного фонду Автономней Покраїни Войводини д.о.о. Нови Сад, на адреси
Стражиловска число 2, 21000 Нови Сад або електронски.
Надополнєнє за обробок кредитного вимаганя: 10.000,00 динари.
Надополнєнє за хаснованє услугох Кредитного бироа:
- 1.200,00 динари за правни особи;
- 500,00 за поднїмательох и 205,00 динари за физични особи.
Наведзени уплати потребне окончиц на чечуци рахунок Розвойного
фонду Автономней Покраїни Войводини д.о.о. Нови Сад на число 2002626900101001-56; зоз поволанковим числом 0363001101.
Документация хтору ше приклада ґу вимаганю за додзельованє кредиту:
СТАТУСНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Фотокопия Акту о снованю и Статута подприємства, односно другого
акту зоз яким ушорена компетенция орґана;
Фотокопия ОП формулара;
Фотокопия картону депонованих подписох;
ФИНАНСИЙНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
Виполнєни формулар Согласносци/Вимаганя за поцагованє звиту
Кредитного бироу (за правни особи, односно за поднїмательох и за
власнїка);
Потвердзеня компетентних орґанох о вимирених обовязкох за порциї,
доприноси и други явни приходи хтори нє старши од 30 дньох;
Фотокопия оверених комплетних рочних рахункох за остатнї два роки:
а) Правни особи и поднїмателє хтори водза двойне кнїжководительство:
1) Биланс стану, Биланс успиху, Статистични анекс,
2) Кед иснує обовязка составяня – Звит о пременкох на капиталу, Звит о
пенєжних цекох,
Надпомнуце ґу финансийним звитом, Звит ревизора
б) Поднїмателє хтори водза просте кнїжководительство:
Биланс успиху.
в) Поднїмателє хтори плаца порцию паушално;
Формулар ППДҐ (Порцийна приява),
Ришенє о висини обовязкох за аконтацию порциї.

ВИПОЛНЄНИ ФОРМУЛАРИ ХТОРИ ПРЕДПИСАНИ З БОКУ
РОЗВОЙНОГО ФОНДУ АВТОНОМНЕЙ ПОКРАЇНИ ВОЙВОДИНИ
Виполнєни формулар Вимаганє за одоброванє кредиту,
Виполнєни формулар Виява о повязаних особох,
ИНША ДОКУМЕНТАЦИЯ
Писмо о намирох дїловней банки о видаваню ґаранциї,
Документовани приказ же одобрени средства буду у функциї
реализациї
догвареного
вивозного
аранжману
(контракт,
предконтракт, JCI),
Документовани
приказ
о
походзеню
роби
за
правни
особи/поднїмательох хтори ше занїмаю зоз вивозом продуктох хтори
купени од нєпоштредних продуковательох (контракт, фактура).
Приоритет за додзельованє средствох маю подношителє вимаганьох
хтори маю нїзши ступень вкупней задлуженосци.
7. Конкурс отворени покля ше нє вихаснує средства хтори плановани за
його реализацию.
Комплетну потребну документацию ше доручує при придаваню
вимаганя за кредит Розвойному Фонду Автономней Покраїни Войводини
д.о.о Нови Сад, на адреси Стражиловска число 2, 21000 Нови Сад, Сектор за
кредити, або по пошти на исту адресу.
Вимаганя мож подношиц по вихасновйованє планованих средствох.
Вимаганя чия документация нє комплетна ше нє будзе розпатрац.
Додатни информациї мож достац особнє, роботни дзень од 9 по 15
годзин на адреси: Стражиловска число 2, 21000 Нови Сад, у Секторе за
кредити або на телефони: 021/488-4789; 021/488-4581; 021/488-4730 и прейґ
електронскей пошти на e-mail: office@rfapv.rs.
Шицки Конкурси ше обявює на интернет боку: www.rfapv.rs

