РФВ

РОЗВОЙНИ ФОНД АВТОНОМНЕЙ ПОКРАЇНИ ВОЙВОДИНИ д.о.о. Нови Сад

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 КРЕДИТНИХ СРЕДСТВОХ НА МЕНО
ПРЕДФИНАНСОВАНЯ АКТИВНОСЦОХ У РЕАЛИЗАЦИЇ ПРОЄКТОХ
ИНСТРУМЕНТУ ПРЕДПРИСТУПНЕЙ ПОМОЦИ
ЕВРОПСКЕЙ УНИЇ – «IPA»
1. ЦИЛЇ ДОДЗЕЛЬОВАНЯ СРЕДСТВОХ
Основни циль додзельованя средствох то обезпеченє финансийней
потримовки пре звекшанє ефикасносци реализациї проєктох хтори одобрени у
рамикох «IPA» програми Европскей униї при хторих ше финансованє реализациї
проєкту витворює зоз применьованьом предфинансованя.
За реализацию тей кредитней линиї плановани средства у суми
100.000.000,00 динари.
2. ХАСНОВАТЕЛЄ СРЕДСТВОХ
Право участвовац на Конкурсу маю:
▪ нєвладово орґанизациї и здруженя гражданох.
Право на додзельованє средствох, у складзе зоз тим конкурсом и
предписанями з якима ше ушорює поступок явней набавки, маю:
▪ єдинки локалней самоуправи - городи и општини,
▪ явни подприємства, институциї и установи чий снователь єдинка локалней
самоуправи, односно Автономна Покраїна Войводина.
Хаснователє средствох муша мац реґистроване шедзиско на териториї АП
Войводини.
3. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНЯ
▪ сума кредиту: по суму проєктованих трошкох у ЕВР хтори финансовани
зоз IPA програми за два звитодавательни периоди реализациї проєкта по

одобреним буджету проєкта подношителя кредитного вимаганя по тим
конкурсу, у динарскей проциввредносци по штреднїм курсу Народней банки
Сербиї за ЕВР на дзень реализациї кредиту,
▪ термин за врацанє кредиту: до 12 мешаци,
▪ обрахунок и плаценє камати: мешачне,
▪ применьованє валутней клавзули,
▪ каматна стопа:
- 3% на рочним уровню (кед инструмент обезпеченя ґаранция),
- 4% на рочним уровню (за инши инструменти обезпеченя),
• инструменти обезпеченя кредиту (городи и општини, явни подприємства,
институциї и установи чий снователь єдинка локалней самоуправи, односно
Автономна Покраїна Войводина),
- обовязни инструмент обезпеченя: три бланко особни вексли зоз
вексловима овласценями хтори уписани до реґистру при НБС,
- ґаранция дїловней банки (лєм у случаю подношеня вимаганя за кредит по
каматней стопи 3% рочнє),
• инструменти обезпеченя кредиту (здруженя гражданох и нєвладово
орґанизациї),
- обовязни инструменти обезпеченя:
- по два особни вексли зоз вексловима овласценями (за двох членох
здруженя, односно орґанизациї),
- ґаранция дїловней банки або заложне право першого шора на
нєрухомосци - гипотека.
Гипотека на хасен Фонду на польопривредней жеми прилаплїва як средство
обезпеченя кед вредносц тей жеми спрам прецени овласценого преценьовача векша
за 30% од суми одобреного кредиту.
Винїмково, кед ше одобрує кредит у суми до 1.500.000,00 динари,
прилаплїве средство обезпеченя то и гипотека на хасен Фонду на будовательним
обєкту кед його вредносц, спрам прецени преценьовача, найменєй три раз, а нє
вецей як шейсц раз векша од суми одобреного кредиту.
Одобрена сума кредиту будзе завишиц од розполагаюцих средствох Фонду
за финансованє по тим конкурсу.
4. ПОДНОШЕНЄ ВИМАГАНЬОХ ЗА ДОДЗЕЛЬОВАНЄ СРЕДСТВОХ
Вимаганє за додзельованє средствох ше подноши на формуларе – Вимаганє
за одобренє кредиту (у дальшим тексту: Вимаганє). Вимаганє мож превжац на

електронски способ зоз интернет боку Фонду (www.rfapv.rs) або у просторийох
Фонду, на адреси Булевар цара Лазара 7а Нови Сад.
Надополнєнє за обробок кредитного вимаганя: 10.000,00 динари.
Надополнєнє за хаснованє услугох Кредитного бироа: 1.440,00 динари за
правни особи (явни подприємства) - 492,00 динари за двох членох здруженя,
односно орґанизациї хтори як средство обезпеченя доруча особну векслу.
Надополнєня ше уплацує на рахунок Розвойного фонду АПВ число 2002626900101001-56, поволанка на число 0363001101.
Документацию хтору ше подноши на конкурс:
1. Виполнєни формулар Вимаганя, яки утвердзени з боку Фонду, з доказом о
уплаценей наведзеней суми трошкох,
2. Виполнєни формулари Согласносци за поцагованє звиту Кредитного бироа,
3. Сновательни акт и реґистрация при компетентним орґану,
4. Документ – Контракт з хторим ше доказує же за проєкт з IPA фондох
заключени контракт з Европску комисию, односно водзацим партнером,
5. Приказ прилапеного буджета проєкту зоз проєктовану динамику реализациї
и висину и структуру трошкох по фазох реализациї,
6. План набавки хтори ше запровадзує пре реализацию проєкту,
7. Одлуку компетентного орґана о задлужованю, у складзе зоз позитивнима
законскима предписанями и общима актами,
8. Овласценє особи хтора запровадзує поступок задлужованя, хторе дате з
боку компетентного орґану,
9. Документацию о наменковим девизним и динарским рахунку за потреби
реализациї проєкту,
10. Фотокопию ОП формулара,
11. Фотокопию депо картону,
12. Фотокопиї оверених закончуюцих рахункох/финансийних звитох за
предходни два роки,
13. Потвердзеня компетентних орґанох о вимирених обовязкох за порциї,
доприноси и други явни приходи нє старши од 30 дньох,
14. Вияву о повязаних особох (за нєвладово орґанизациї и здруженя гражданох),
15. Документацию за средства обезпеченя кредиту, у зависносци од хаснователя
кредиту:
• Здруженя гражданох и нєвладово орґанизациї:
- по два особни вексли зоз вексловима овласценями за двох членох
здруженя, односно нєвладовей орґанизациї,
- писмо о намирох дїловней банки о видаваню ґаранциї або
- заложне право першого шора – гипотеку,
- Вивод зоз грунтовних кнїжкох або катастру за нєрухомосц хтора
предмет гипотеки, нє старши од 15 дньох од дня подношеня вимаганя,
- прецену тарґовищней вредносци нєрухомосци хтору окончел
овласцени преценьовач одвитуюцого фаху,

- фотокопию особних леґитимацийох шицких власнїкох и супружнїкох
власнїкох нєрухомосцох,
- Одлуку орґанох управяня о запровадзованю гипотеки на нєрухомосц кед
нєрухомосц у власнїцтве правней особи,
- винкуловану полису осиґураня на хасен Фонду за нєрухомосци хтори
предмет гипотеки (окрем за залоги на польопривредней жеми).
• Городи и општини, явни подприємства, институциї и установи чий снователь
єдинка локалней самоуправи, односно Автономна Покраїна Войводина:
- три бланко вексли зоз вексловима овласценями, у складзе зоз Законом о
платним обтоку,
- писмо о намирох дїловней банки о видаваню ґаранциї (у случаю подношеня
вимаганя за кредит по каматней стопи 3% рочнє).
Конкурс остава отворени покля ше нє вихаснує средства яки плановани
за його реализацию.
Вимаганє зоз комплетну потребну документацию зоз точки 4. Конкурсу ше
подноши Розвойному Фонду Автономней Покраїни Войводини д.о.о. Нови Сад, на
адресу Булевар цара Лазара 7а, 21000 Нови Сад, у Секторе за кредити, або по
пошти на исту адресу.
Вимаганя чия документация нє комплетна и хтори ше поднєше после
завераня Конкурсу ше нє будзе розпатрац.
Шицки додатни информациї мож достац особнє, на адреси Булевар цара
Лазара 7а, Нови Сад, у Секторе за кредити; на електронски способ: kreditn@rfapv.rs
на интернет боку: www.rfapv.rs або на телефони: 021/454-334; 021/450-698;
021/450-702; 021/6351-022; 021/6351-014.

ПРЕДСИДАТЕЛЬ НАДПАТРАЮЦОГО
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АВТОНОМНЕЙ ПОКРАЇНИ
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